


                              
   บญัชีรายช่ือราชองครกัษ์เวร  และนายต ารวจราชส านักเวร 

ปฏิบติัหน้าท่ีเวรประจ าพระองค ์ ณ  พระท่ีนัง่อมัพรสถาน และ พระต าหนัก  จิตรลดารโหฐาน 

                                                                                                                  หน้า ๑  ใน ๓๐ หน้า  
วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัพฤหสับด ี
ที่ ๑ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ชยัชนะ   นาคเกดิ 
๒.  พล.ต.วริชัช ์  กมลศลิป์ 
๓.  พ.อ.ชาญพงษ์   ทองสกุแกว้ 
๔.  พ.อ.วสิษิฐ ์  ทรพัยส์นิ 
๕.  พ.อ.ฐติพิงษ์   อนิวะษา 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.เอกศกัดิ ์ ทกุขส์ญู 
๗.  พล.ร.ท.ไชยณรงค ์ ขาววเิศษ 
รอว.ทหารอากาศ 
๘.  พล.อ.ท.ชาญยทุธ  ศริธิรรมกุล 
๙.  พล.อ.ท.อนุตตร  จติตนิันทน์ 
๑๐. พล.อ.ต.จริะศกัดิ ์ เรอืงจวง 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.สทุพิย ์ ผลติกุศลธชั 
๑๒. พ.ต.อ.ชชั  สกุแกว้ณรงค ์
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.ฐตินิันท ์  ธญัญสริ ิ
๑๔. พล.ท.พนัลกึ   สวุรรณทตั 
๑๕. พล.ท.วรีชยั   อนิทโุศภน 
๑๖. พล.ต.สพุจน์   มาลานิยม 
๑๗. พล.ต.อุดมศกัดิ ์  บวัพรหมมาตร ์
๑๘. พล.ต.บณัฑติ   สวุฑัฒน 
๑๙. พล.ต.ชชูาต ิ  สกุใส 
๒๐. พล.ต.จะนะ   ปรชีา 
๒๑. พ.อ.ธวชั   ศรสีวา่ง 
๒๒. พ.อ.บญัชา   อาจค าพนัธุ ์
๒๓. พ.อ.จาตุรงค ์  เชือ้ค าฟู 
๒๔. พ.อ.ยวุตั   ขนัธปรชีา 
๒๕. พ.อ.ชูชาต ิ  อุปสาร 
๒๖. พ.อ.กรกฎ   เจรญิฤทธิ ์
๒๗. พ.อ.ชนาธปิ   ทองเชีย่ว 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.พรชยั  ป่ินทอง 
๒๙. พล.ร.ท.สรุศกัดิ ์ เมธยาภา 
๓๐.น.อ.วรีะชาต ิ ชัน้ประเสรฐิ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.เชดิพงศ ์ เอีย่มสมุทร 
๓๒. พล.อ.ท.ณพล  ฤาไชยคาม 
๓๓. พล.อ.ต.สรุชยั  อ านวยสนิ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.อ.เดชา  ชวยบุญชม 
๓๕. พล.ต.ต.ธนา  ชูวงศ ์
๓๖. พ.ต.อ.ด ารงศกัดิ ์ ทองงามตระกูล 

บ2บ2บบ 
 
ปษ.พเิศษ บก.ทท. 
ผบ.มทบ.๔๒ 
รอง ผบ.มทบ.๒๘ 
เสธ.มทบ.๓๕ 
รอง ผบ.ร.๒๕ 
 
ผทค.พเิศษ สป. 
หน.ฝสธ.ประจ า รอง ผบ.ทสส. 
 
รอง เสธ.ทอ. 
จก.พอ. 
ผอ.ศกอ. 
 
ผบก.ภ.จว.เลย 
รอง ผบก.ทล. 
 
 
ผอ.ศอพท. 
ผทค.พเิศษ สป. 
ผบ.นรด. 
รอง ผบ.ศตก. 
รอง ผบ.นสศ. 
ผบ.ศปภอ.ทบ. 
จก.กง.ทบ. 
เสธ.ทภ.๔ 
รอง ผบ.พล.พฒันา ๓ 
รอง ผบ.พล.ช. 
รอง เสธ.ทภ.๓ 
ผบ.ป.๓ 
เสธ.มทบ.๒๒ 
ผบ.ร.๒๕ พนั.๒ 
ผบ.ร.๕ พนั.๒ 
 
ผบ.ทรภ.๒ 
ผบ.ทรภ.๑ 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอพ. 
ผอ.สนผ.ขว.ทอ. 
 
ทีป่รกึษา (สบ ๑๐) 
รอง ผบช.ภ.๑ 
รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบครีขีนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                   
                                        



 
 
                                                                 หน้า ๒ ใน ๓๐ 

หน้า  
วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัศุกร์ ที่  
๒ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.สทิธพิล   ชนิส าราญ 
๒.  พล.ต.ธรากร   ธรรมวนิทร 
๓.  พ.อ.ถนัดพล   โกศยัเสว ี
๔.  พ.อ.จรสั   ปัญญาด ี
๕.  พ.อ.ปัญญา   ตัง้ความเพยีร 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.คณนิ  ชุมวรฐาย ี
๗.  พล.ร.ต.บณัฑติย ์ จนัทโรจวงศ ์
๘.  น.ท.ณรงค ์ สขุพ่อคา้  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.คเชนทร ์ โสมะนันทน์ 
๑๐.พล.อ.ท.สทุธพินัธุ ์ ต่ายทอง 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.รณศลิป์  ภู่สาระ 
๑๒. พ.ต.อ.ต่อศกัดิ ์ สขุวมิล 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.สมศกัดิ ์  นิลบรรเจดิกุล 
๑๔. พล.ท.กฤษณะ   บวรรตันารกัษ์ 
๑๕. พล.ท.สมศกัดิ ์  รุ่งสติา 
๑๖. พล.ต.ดนัย   เถาวห์ริญั 
๑๗. พล.ต.โอภาส   ลิว่ศริวิงษ์เจรญิ 
๑๘. พล.ต.วฑิรูย ์  ศริปัิกมานนท ์
๑๙. พล.ต.ผดุงเกยีรต ิ  โปร่งจติต ์
๒๐. พล.ต.ฉลองชยั  ชยัยะค า 
๒๑. พล.ต.อนุสรณ์   ปัญญะบูรณ ์
๒๒. พ.อ.อดศิกัดิ ์  ประชากติตกิุล 
๒๓. พ.อ.วรชยั   คุณกมุท 
๒๔. พ.อ.อดุลย ์  ชมเยน็ 
๒๕. พ.อ.จริาวฒัน์   จุฬากุล 
๒๖. พ.อ.ประพฒัน์   พบสวุรรณ 
๒๗. พ.อ.ธนุตม ์  พศิาลสทิธวิฒัน์ 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.ประจวบ  อ่อนตามธรรม 
๒๙. พล.ร.ท.วนีัส  แจง้ส ี
๓๐. น.อ.นาคนิทร ์ อศิรางกูร ณ อยธุยา  
ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.ท.ณรงค ์ มุขพรหม 
๓๒. พล.อ.ต.เสนาะ  พรรณพกิุล 
๓๓. พล.อ.ต.ทวศีกัดิ ์ ขนัตริตัน์ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.สรศกัดิ ์ เยน็เปรม 
๓๕. พล.ต.ต.พนัธุพ์งษ์  สขุศริมิชั 
๓๖. พ.ต.อ.ส าราญ  นวลมา 

 
 
ผบ.รร.จปร. 
รอง มทภ.๒ 
รอง ผบ.พล.ม.๑ 
รอง ผบ.มทบ.๓๗ 
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ. 
 
จก.พร. 
รอง ผบ.รร.นร. 
นกบ.บก.กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
จก.กพ.ทอ. 
 
ผบช.ศชต. 
ผกก.ปพ.บก.ป.บช.ก. 
 
 
ผช.ผบ.ทบ. 
รอง จก.ธน. 
รอง ผอ.สนผ.กห. 
รอง ผบ.ศรภ. 
ผช.จก.สม. 
ผบ.มทบ.๒๑ 
ผบ.พล.ม.๓ 
เสธ.ทภ.๓ 
ผบ.พล.ช. 
รอง ผบ.มทบ.๔๔ 
รอง ผบ.พล.พฒันา ๒ 
รอง ผบ.มทบ.๓๑ 
รอง ผบ.พล.ร.๗ 
เสธ.มทบ.๓๖ 
รอง ผบ.ร.๑๕๒ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง ผบ.กยพ.กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
จก.กง.ทอ. 
ผอ.สวบ.ทอ. 
 
ผบช.สงป. 
ผบก.กฝ.บช.ตชด. 
รอง ผบก.สปพ. 

 

                                                                                                               
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                            หน้า ๓ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัเสาร์ ที ่
๓ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.กฤษณ์   รมัมนต ์
๒.  พล.ท.ต่อศกัดิ ์ เหลอืงตระกูล 
๓.  พ.อ.เกษม   วงัสนุทร 
๔.  พ.อ.สมบตั ิ  ธญัญะวนั 
๕.  พ.อ.รณฤทธิ ์  หวดัสงูเนิน 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.ปิต ิ วลัยะเพช็ร ์
๗.  พล.ร.ท.จรนิทร ์ บุญเหมาะ 
๘.  น.อ.อมรศกัดิ ์ ปัทมปราณ ี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.ชนิด  สขุวรรณ์ 
๑๐. พล.อ.ต.ด ารงค ์ ภาณุทตั 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.เทพ  อมรโสภติ 
๑๒. พล.ต.ต.ถนอม  มะลทิอง 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.ท.อาวธุ   เอมวงศ์ 
๑๔. พล.ท.ชาญชยั   วา่นเครอื 
๑๕. พล.ท.ธเนศ   กาลพฤกษ ์
๑๖. พล.ต.เกษม   เบญจนิรตัศิยั 
๑๗. พล.ต.อรรถ   สงิหษัฐติ 
๑๘. พล.ต.นพพร   ดุลยา 
๑๙. พ.อ.เชษฐา   ตรงด ี
๒๐. พ.อ.ประกาศติ   อรด ี
๒๑. พ.อ.ธติพิล  สารลกัษณ์ 
๒๒. พ.อ.ธฐัธร   ศรศาสตรป์รชีา 
๒๓. พ.อ.คณเดช   พงศบางโพธิ ์
๒๔. พ.อ.ปราโมทย ์  นาคจนัทกึ 
๒๕. พ.อ.ดฐิพงษ์   เจรญิวงศ ์
๒๖. พ.อ.จริสทิธิ ์  จนัทรม ี
๒๗. พ.อ.เฉลมิพร   ข าเขยีว 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.มิง่  อิม่วทิยา 
๒๙. พล.ร.ท.สริบิุญ  สคุนธมาน 
๓๐. น.อ.อนุวตั  ดาผวิด ี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.ท.ธรีวตัร  สามวงั 
๓๒. พล.อ.ต.พรีะพล  แกว้มณโีชต ิ
๓๓. น.อ.ดนัย  สนิธุชยั 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.สทุธพิงษ์  วงษ์ป่ิน 

 
 
ปษ.สปท. 
รอพ. 
รอง ผบ.มทบ.๓๒ 
เสธ.พล.ม.๒ รอ. 
ผช.ผอ.กยก.นทพ. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
จก.อศ. 
ผบ.ร.ล.กระบุร ีหมวดเรอืที ่๒ กฟก.๒ 
กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. 
 
ผบช.ตชด. 
รอง ผบช.รร.นรต. 
 
 
จก.สพ.ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
จก.กร.ทบ. 
จก.สก.ทบ. 
ผบ.มทบ.๒๑๐ 
เสธ.นปอ. 
รอง ผบ.ศสพ. 
รอง ผบ.มทบ.๒๓ 
ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา 
รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
รอง ผบ.มทบ.๓๔ 
รอง ผบ.พล.ร.๓ 
รอง ผบ.มทบ.๑๒ 
ผบ.ร.๒ รอ. 
รอง ผบ.ร.๒๕ 
 
จก.อร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผบ.กรม สอ.๒ สอ.รฝ. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
จก.พธ.ทอ. 
ผบ.กรม ตอ.รอ.อย. 
 

 



๓๕. พล.ต.ต.ยิง่ยศ  เทพจ านงค ์
๓๖. พ.ต.อ.ศลิา  กาญจน์รกัษ์ 

ผบช.ภ.๗ 
ผบก.ภ.จว.สระแกว้ 
รอง ผบก.ถปภ.สง.นรป. 

                            
                                           
                       
 
 
 
 

 
 
                 หน้า ๔ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัอาทติย ์
ที่ ๔ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.ชมพล   อามระดษิ 
๒.  พล.ต.กฤษณ์ดนัย  อทิธมิณฑล 
๓.  พล.ต.ฐติพิล   ไวยพจน์ 
๔.  พ.อ.พชิติ   วนัทา 
๕.  พ.อ.เพชรพนม   โพธิช์ยั 
๖.  พ.อ.สคุนธรตัน์   ชาวพงษ์ 
รอว.ทหารเรอื 
๗.  พล.ร.อ.อดเิรก  ชมภูนุช 
๘.  พล.ร.ท.เกรยีงเดช  รตันปัญญากุล 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.อ.มานะ  ประสพศร ี
๑๐. พล.อ.ต.ต่อพล  ออเขายอ้ย 
๑๑. พล.อ.ต.ปรชีา  ชมบุญ 
นรว.  
๑๒. พล.ต.อ.ศรวีราห ์ รงัสพิราหมณกุล 
๑๓. พล.ต.ต.กติตกิร  บุญสม 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๔. พล.อ.ภุชพงศ ์  พงษ์ศริ ิ
๑๕. พล.อ.เทพพงศ ์  ทพิยจนัทร ์
๑๖. พล.ท.ชยัวฒัน์   โฆสติาภา 
๑๗. พล.ต.ธญัญา   เกยีรตสิาร 
๑๘. พล.ต.ณฐัชนก   ศริทิปีตานนท ์
๑๙. พล.ต.พรีพงศ ์  ไวกาส ี
๒๐. พล.ต.พเิชษฐ ์  อาจฤทธริงค ์
๒๑. พ.อ.ธริา   แดหวา 
๒๒. พ.อ.เรอืงศกัดิ ์  อรรคทมิากูล 
๒๓. พ.อ.เทอดศกัดิ ์  งามสนอง 
๒๔. พ.อ.ศุภการ   บุบพนัธ ์
๒๕. พ.อ.พงษ์ศกัดิ ์  เอีย่มพญา 
๒๖. พ.อ.ชลติ   บรรจงปร ุ
๒๗. พ.อ.กรกฎ   เจรญิฤทธิ ์
๒๘. พ.อ.ชนาธปิ   ทองเชีย่ว 
รอว.ทหารเรอื 
๒๙. พล.ร.ต.โฆสติ  เจยีมศุภกติต ์
๓๐. พล.ร.ต.บุญเรอืง  หอมขจร 
๓๑. น.อ.ปกครอง  มนธาตุผลนิ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 

 
 
จก.อท.ศอพท. 
เสธ.ทภ.๑ 
ฝสธ.ประจ า ปล.กห. 
รอง ผบ.มทบ.๒๒ 
ผอ.กซบร.สสน.นทพ. 
รอง ผบ.ร.๑๓ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผอ.สธน.ทอ. 
รอง ผบ.อย. 
 
รอง ผบ.ตร. 
ผบก.ภ.จว.พษิณุโลก 
 
 
ปธ.คปษ.กห. 
ผช.ผบ.ทบ. 
ผช.หน.ฝสธ.ประจ า รมว.กห. 
ผบ.พล.พฒันา ๒ 
ผบ.มทบ.๒๗ 
ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. 
ผบ.มทบ.๒๕ 
รอง ผบ.พล.ร.๕ 
รอง ผบ.มทบ.๑๗ 
รอง ผบ.พล.ร.๔ 
รอง ผบ.มทบ.๒๙ 
เสธ.พล.ร.๙ 
ผบ.ป.๖ 
ผบ.ร.๒๕ พนั.๒ 
ผบ.ร.๕ พนั.๒ 
 
ผบ.กฟก.๑ กร. 
ผอ.สวพ.ทร. 
รอง เสธ.รร.นร. 
 

 



๓๒. พล.อ.ท.วสนัต ์ อยูป่ระเสรฐิ 
๓๓. น.อ.ประกาศติ  เจรญิยิง่ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ต.ภาณุรตัน์  หลกับุญ 
๓๕. พล.ต.ต.โชต ิ ชยัชมภ ู
๓๖. พ.ต.อ.จกัษ์  จติตธรรม 

ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. 
 
รอง ผบช.น. 
ผบก.สส.ภ.๙ 
รอง ผบก.น.๕ 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 
             หน้า ๕ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมาย
เหตุ 

วนัจนัทร์ ที ่
๕ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.กนัตภณ   อคัรานุรกัษ ์
๒.  พ.อ.ไกรภพ   ไชยพนัธุ ์
๓.  พ.อ.วชิติชยัพ ์  วงคส์งัข ์
๔.  พ.อ.มนิต   ศริริตันากูล 
๕.  พ.อ.สรุพงษ์   ปาละวธันะกุล 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.ชาตชิาย  ศรวีรขาน 
๗.  พล.ร.ต.เผา่เทพ  ประสานพานิช 
๘.  น.อ.สมชาย  ศพิะโย  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.อ.ชยัพฤกษ์  ดษิยะศรนิ 
๑๐. พล.อ.ต.นพดล  บุญมัน่ 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.ศานิตย ์ มหถาวร 
๑๒. พล.ต.ต.อภชิาต ิ สรุบิุญญา 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.ชุมพล   เป่ียมสมบูรณ ์
๑๔. พล.ท.พศิษิฐ ์  เกษบุรมย ์
๑๕. พล.ท.ปรชีา   สายเพช็ร 
๑๖. พล.ต.ปราโมทย ์  สนิสมบูรณ์ 
๑๗. พล.ต.ด ารงค ์  ตณัฑะผลนิ 
๑๘. พล.ต.สรุเดช   ประเคนร ี
๑๙. พล.ต.วลัลภ   ฐติกิุล 
๒๐. พล.ต.ฐติ ิ  ตติถะสริ ิ
๒๑. พ.อ.ไกรเวทย ์  พูลอ าไภย ์
๒๒. พ.อ.ชยาทติ   ทองสว่าง 
๒๓. พ.อ.วทิยา   สวุรรณด ี
๒๔. พ.อ.สาธติ   เกดิโภค 
๒๕. พ.อ.พทิกัษ์   จนัทรเ์ขยีว 
๒๖. พ.อ.ณรงคฤ์ทธ ิ  ปาณกิบุตร 
๒๗. พ.อ.อายพุนัธ ์  กรรณสตู 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ต.นกิติติ ์ ฑรีฆ์ะยศ 
๒๙. พล.ร.ต.สนัต ิ เปาอนิทร 

 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผบ.ป.๒ รอ. 
รอง ผบ.มทบ.๓๘ 
เสธ.พล.พฒันา ๑ 
รอง ผบ.บชร.๑ 
 
ปช.ทร. 
ผช.จก.ธน. 
ผบ.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. 
 
ผช.ผบ.ทอ. 
รอง จก.ยศ.ทอ. 
 
ผบช.น. 
ผบก.ตท. 
  
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
จก.ขว.ทบ. 
จก.กกส.กห. 
ผช.จก.สม. 
รอง จก.ขว.ทหาร 
ผบ.บชร.๑ 
ผบ.พล.พฒันา ๔ 
ผบ.มทบ.๔๔ 
รอง ผบ.ศป. 
รอง ผบ.พล.ม.๓ 
รอง ผบ.มทบ.๑๔ 
รอง ผบ.มทบ.๒๕ 
รอง ผบ.มทบ.๒๔ 
รอง ผบ.ร.๗ 
เสธ.ร.๒๕ 
 
ผบ.กลน.กร. 
รอง ผบ.รร.นร. 

 



๓๐. น.อ.กฤษณ์  พมิมานนท ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.สทุธพิงษ์  อนิทรยีงค ์
๓๒. พล.อ.ต.สนัต ิ ศรเีสรมิโภค 
๓๓. น.อ.สกุษม  สขุเกษม 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ต.สรุชยั  ควรเดชะคุปต ์
๓๕. พล.ต.ต.ธชัชยั  ปิตะนีละบุตร 
๓๖. พ.ต.อ.เกยีรตพิงษ์  นาลา 

รอง ผบ.รร.ตท.สปท. 
 
ผช.ผบ.ทอ. 
ผอ.รพ.ภูมพิลอดุลยเดช 
รอง เสธ.รร.นนก. 
 
รอง ผบช.น. 
ผบก.ภ.จว.นครนายก 
รอง ผบก.สปพ. 

      
 
                       
 
                     
                                                            
 
             
 

                                                                                                         หน้า ๖ ใน ๓๐ หน้า 
วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมาย
เหตุ 

วนัองัคาร ที่  
๖ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.กติกิร   ธรรมนิยาย 
๒.  พล.ท.ยอดพล   เบีย้วไขมุ่ข 
๓.  พ.อ.อดุลย ์  ยิง่เจรญิ 
๔.  พ.อ.สริพิล   ชนิบุตร 
๕.  พ.อ.พจิติร   บุญญสวุรรณ 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.สทุธนิันท ์ สกุลภุชพงษ ์
๗.  พล.ร.ต.พงศชาญ  เพช็รเทศ 
๘.  พล.ร.ต.ศริพินัธ ์ มลีกัษณะ 
รอว.ทหารอากาศ  
๙.  พล.อ.ท.ชยัยะ  อุปรริตัน์ 
๑๐. พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพิม่ 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.ธงชยั  วงศศ์รวีฒันกุล 
๑๒. พล.ต.ต.คชัชา  ธาตุศาสตร์ 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.ศุภฤกษ์   ไมแ้กว้ 
๑๔. พล.ท.วศิษิฐ ์  วศิษิฎ์โยธนิ 
๑๕. พล.ท.ณรงค ์  ไชยศร ี
๑๖. พล.ต.ก่อเกยีรต ิ  พทิกัษ์วงศ ์
๑๗. พล.ต.ณรงคฤ์ทธิ ์  หอมอ่อน 
๑๘. พล.ต.ปรยิารณ   มชัฌมิวงศ ์
๑๙. พล.ต.ธานนิทร ์  สนิทชน 
๒๐. พล.ต.พลัลภ   เฟ่ืองฟู 
๒๑. พล.ต.ภูมจติช ์ ภูธรใจ 
๒๒. พ.อ.ไตรรตัน์   ไชยนุรกัษ์ 
๒๓. พ.อ.พูลศกัดิ ์  สมบูรณ ์
๒๔. พ.อ.พงษ์สวสัดิ ์  ภาชนะทพิย ์
๒๕. พ.อ.สมหมาย   บุษบา 
๒๖. พ.อ.ไพบูลย ์  จุลภาค ี
๒๗. พ.อ.ศตวรรษ   อนิทรก์ง 

 
 
หน.ฝสธ.ประจ า ปล.กห. 
ผทค.พเิศษ บก.ทท. 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า ศรภ. 
ผอ.กอง ศบบ. 
รอง ผบ.ช.๒๑ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ลก.ทร. 
ผทค.ทร. 
 
ผบ.อย. 
ผอ.วทอ.ยศ.ทอ. 
 
นรพ. 
รอง ผบช.ศชต. 
 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ บก.ทท. 
ผทค.พเิศษ บก.ทท. 
รอง จร.ทหาร 
รอง ปช.ทหาร 
ผบ.มทบ.๔๓ 
เสธ.ทน.๒ 
ผบ.พล.ปตอ. 
ผทค.ทบ. 
รอง เสธ.ทภ.๔ 
รอง ผบ.มทบ.๒๗ 
รอง ผบ.มทบ.๑๕ 
เสธ.มทบ.๒๘ 
รอง ผอ.กยก.ทภ.๑ 
รอง ผอ.กยก.ทน.๑ 

 



รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.ทว ี กาญจนวสิทุธิ ์  
๒๙. พล.ร.ท.มนตช์ยั  กาทอง 
๓๐. พล.ร.ต.วศิาล  ปัณฑวงักูร 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.อ าพล  อิม่บวั 
๓๒. พล.อ.ต.พงษศ์กัดิ ์ เสมาชยั 
๓๓. น.อ.สพุจิจารณ์  ธรรมวาทะเสร ี
นรว. 
๓๔. พล.ต.อ.สเุทพ  เดชรกัษา 
๓๕. พล.ต.ท.ศกัดา  ชื่นภกัด ี
๓๖. พ.ต.อ.จรีภพ  ภูรเิดช 

 
รอพ. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผบ.กดน.กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผอ.สนผ.กร.ทอ. 
รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ. 
 
รอง ผบ.ตร. 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
ผกก.๑ บก.ป. 

                                                
                              
 
 
 
 
                              
 
              หน้า ๗ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมาย
เหตุ 

วนัพุธ ที่  
๗ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.สรุนิทร ์  แพโต 
๒.  พล.ท.เกยีรตศิกัดิ ์  ลลิติธรรม 
๓.  พ.อ.วรีะพงษ์   ศรรีตัน์ 
๔.  พ.อ.สนัต ิ  สขุป้อม 
๕.  พ.อ.ธรีพล   ศรเีกษม 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.พฤหสั  รชัฎา 
๗.  พล.ร.ต.ชนนิทร ์ ผดุงเกยีรต ิ
๘.  พล.ร.ต.สมพงษ์  นาคทอง 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.เบญจรงค ์ แจ่มถาวร 
๑๐. พล.อ.ต.นรินัดร  พเิดช 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณ ี
๑๒. พล.ต.ต.บุญยศ  บุญไพศาล 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.บรรเจดิ   ฉางปูนทอง 
๑๔. พล.ท.อภชิาต ิ  อุ่นอ่อน 
๑๕. พล.ท.สนัต ์  จติรประสงค ์
๑๖. พล.ต.ชาญชยั   นพวงศ ์
๑๗. พล.ต.วชิยั   ทศันมณเฑยีร 
๑๘. พล.ต.สภุโชค   ธวชัพรีะชยั 
๑๙. พล.ต.ณรงค ์  พฤกษารุ่งเรอืง 
๒๐. พล.ต.ปัณณทตั   กาญจนะวสติ 
๒๑. พล.ต.กติตพินัธ ์  ชพูพิฒัน์ 
๒๒. พล.ต.สทิธพิร   มุสกิะสนิ 
๒๓. พ.อ.นิตวิฒัน์   พงษ์ศร ี
๒๔.พ.อ.อ านาจ   ศรมีาก 
๒๕. พ.อ.สบืสกุล   บวัระวงศ ์

 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
รอง ผอ.สงป.กห. 
ผบ.ป.๗๑ 
เสธ.พล.ร.๗ 
เสธ.พล.ช. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผบ.กยพ.กร. 
ผทค.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอง จก.พอ. 
 
ผบช.ภ.๙ 
รอง ผบช.สทส. 
 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผอ.สสน.สป. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผอ.สกร.กร.ทบ. 
ผบ.มทบ.๔๕ 
รอง มทภ.๓ 
ผบ.พล.ร.๑๑ 
ลก.ทบ. 
จก.กส.ทบ. 
ผบ.พล.ร.๕ 
รอง ผบ.มทบ.๒๔ 
รอง ผบ.บชร.๓ 
รอง ผบ.มทบ.๓๓ 

 



๒๖. พ.อ.ประยกุต ์  อุ่นอบ 
๒๗. พ.อ.จรูญ   จตุรงค ์
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ต.พรีะ  อดุลยาศกัดิ ์
๒๙. พล.ร.ต.ภาณุวชัร  กองจนิดา 
๓๐. พล.ร.ต.รกัษพล  ทองภกัด ี
๓๑. น.อ.เกยีรตกิอ้ง  ปานทอง  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๒. พล.อ.ท.สฤษฎ์พงศ ์ วฒันวราง
กูร 
๓๓. น.อ.อมฤต  กนกแกว้ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.นเรศ  นันทโชต ิ
๓๕. พล.ต.ต.ธนายตุม ์ วฒุจิรสัธ ารงค์ 
๓๖. พล.ต.ต.ก่อเกยีรต ิ วงศส์เุมธ 

รอง ผบ.มทบ.๑๕ 
รอง ผบ.ร.๑๕ 
 
ผบ.กตอ.กร. 
ผทค.ทร. 
ผทค.ทร. 
ประจ า กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.ทอ. 
 
รอง จตช. 
รอง ผบช.ภ.๑ 
ผบก.ภ.จว.สรุนิทร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๘ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมาย
เหตุ 

วนัพฤหสับด ี
ที่ ๘ พ.ค.
๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ชาตอุดม   ตติถะสริ ิ
๒.  พล.ต.ชาญชยั   เอมอ่อน 
๓.  พ.อ.สมชาย  กาญจนอุดมการ 
๔.  พ.อ.ศานต ิ  ศกุนตนาค 
๕.  พ.อ.สจุนิต ์  ทรพัยส์นิ 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.ภาณุ  บุณยะวโิรจ 
๗.  พล.ร.ต.สพุจน์  สายวงศปั์ญญา 
๘.  น.อ.ธวชัชยั  พมิพเ์มอืง  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ต.ด าเนิน  พุ่มเจรญิ 
๑๐. พล.อ.ต.ปราโมทย ์ ศริธิรรมกุล 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.วชิติ  ปักษา 
๑๒. พ.ต.อ.วริชั  สมุนาพนัธุ ์
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.สรุสทิธิ ์  ถาวร 
๑๔. พล.ท.วรวทิย ์  วรรธนะศกัดิ ์
๑๕. พล.ท.วรียทุธ   วฒุศิลิป์ 
๑๖. พล.ต.เกือ้กูล   อนินาจกัร ์
๑๗. พล.ต.สเุมธ   นิลมยั 
๑๘. พล.ต.อภชิาต ิ  สขุแจ่ม 
๑๙. พล.ต.ณรงคศ์กัดิ ์  อมัรานนท ์
๒๐. พล.ต.อรรถพร   เป้าประจกัษ ์

 
 
รอง ปล.กห. 
ผบ.มทบ.๒๘ 
เสธ.ศบบ. 
ผบ.ร.๒๕ 
รอง ผบ.ร.๗ 
 
เสธ.กร. 
จก.สก.ทร. 
ผบ.กรม กสพ.ฐท.สส. 
 
ผอ.สกบ.กบ.ทอ. 
ผอ.สบง.สปช.ทอ. 
 
รอง ผบช.ตชด. 
รอง ผบก.ภ.จว.เชยีงราย 
 
 
ผบ.สปท. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
รอง มทภ.๔ 
ผอ.สผอ.สส.ทหาร 
ผบ.มทบ.๑๗ 
ผบ.ศป. 
เสธ.นสศ. 

 



 
 
 
 
 
 

๒๑. พล.ต.ณรชั   สงิหป์ภาภร 
๒๒. พ.อ.ปิยพงษ์   วงศจ์นัทร ์
๒๓. พ.อ.วนิัย   เจรญิศลิป์ 
๒๔. พ.อ.นรนิทร ์  ชุ่มกมล 
๒๕. พ.อ.ไพศาล   หนูสงัข ์
๒๖. พ.อ.นันทยศ   บูชา 
๒๗. พ.อ.สมพงษ์   ใจจา 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.ภฏั  เพยีรเกาะ 
๒๙. พล.ร.ต.วนิัย  วริชักุล 
๓๐. พล.ร.ต.สทุธไิชย  รงัสโิรดมโ์กมล 
๓๑. น.อ.ปรดีวิฒัน์  ดลิกนรนารถ  
ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๒. พล.อ.ท.สกนัต ์สอนหลกัทรพัย ์
๓๓. พล.อ.ต.ธรนิทร ์ ปุณศร ี
นรว. 
๓๔. พล.ต.อ.สชุาต ิ ธรีะสวสัดิ ์
๓๕. พล.ต.ท.ทวชิชาต ิ พละศกัดิ ์
๓๖. พล.ต.ต.สทุนิ  ทรพัยพ์่วง 

ผบ.มทบ.๓๑๐ 
รอง ผบ.มทบ.๔๑ 
รอง ผบ.มทบ.๒๗ 
ผบ.ศปภอ.ทบ.๓ 
รอง ผบ.พล.ร.๑๕ 
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง จก.ยศ.ทร. 
จก.อล.ทร. 
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.นร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอง จก.ขว.ทอ. 
 
ทีป่รกึษา (สบ ๑๐) 
ผบช.ภ.๖ 
ผบก.ป. 

 
             
 
 
 
             
                                      
 
 

                                              หน้า ๙ ใน ๓๐ หน้า  
วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมาย
เหตุ 

วนัศุกร์ ที่  
๙ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สสนิ   ทองภกัด ี
๒.  พล.ท.พนัลกึ   สวุรรณทตั 
๓.  พ.อ.สมดุลย ์  เอีย่มเอก 
๔.  พ.อ.ศราวธุ   วงัธะพนัธ ์
๕.  พ.อ.ยทุธนาม   เพชรม่วง 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.จุมพล  ลุมพกิานนท ์
๗.  พล.ร.ท.พลัลภ  ทองระอา 
๘.  พล.ร.ท.เธยีรศริ ิ มนตไ์ตรเวศย ์
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.สรุพนัธ ์ สวุรรณทตั 
๑๐. พล.อ.ต.วนิัย  จนัทรเ์ปล่ง 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.ศกัดา  เตชะเกรยีงไกร 
๑๒. พ.ต.อ.กติภทั  เพง็รุ่ง 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.ณฐั   อนิทรเจรญิ 
๑๔. พล.ท.พรเทพ   พริยิะโยธนิ 
๑๕. พล.ท.สมภพ   ยะโสภา 
๑๖. พล.ท.วสนัต ์  รญัเสวะ 

 
 
เสธ.ทบ. 
ผทค.พเิศษ สป. 
รอง ผบ.มทบ.๔๖ 
รอง จก.ยย.ทบ. 
รอง ผบ.ร.๕ 
 
หน.คณะ ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา 
รอง เสธ.ทร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
 
จก.ทสส.ทอ. 
รอง ผบ.รร.นนก. 
 
รอง จตช. 
รอง ผบก.น.๓ 
 
 
หน.ฝสธ.ประจ า รมว.กห. 
ผทค.พเิศษ บก.ทท. 
ปช.ทบ. 
ผทค.พเิศษ สป. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗. พล.ต.สนัตช์ยั   เกดิสวสัดิ ์
๑๘. พล.ต.วชิยั   ชูเชดิ 
๑๙. พล.ต.ชชัวาลย ์  เกดิสมบูรณ์ 
๒๐. พล.ต.บญัชา   ดุรยิพนัธ ์
๒๑. พ.อ.ชยัวฒัน์   บุญธรรมเจรญิ 
๒๒. พ.อ.สมชาย   ครรภาฉาย 
๒๓. พ.อ.กนัตพจน์   เศรษฐารศัม ี
๒๔. พ.อ.ธนศกัดิ ์  มติรภานนท ์
๒๕. พ.อ.กติตพิงศ ์  ชื่นใจชน 
๒๖. พ.อ.ไพรชั   แกว้ศร ี
๒๗. พ.อ.ฉกาจพงษ์   หงสท์อง 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ต.ธนพล  วชิยัลกัขณา 
๒๙. พล.ร.ต.สธุรรม  อยูด่ ี
๓๐. พล.ร.ต.อะดุง  พนัธุเ์อีย่ม 
๓๑. น.อ.รงัสรรค ์ แตงฉิม  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๒. พล.อ.อ.เผดจ็  วงษ์ป่ินแกว้ 
๓๓. พล.อ.ท.อนุพงศ ์ จนัทรใ์ย 
นรว. 
๓๔. พล.ต.อ.สวุริะ  ทรงเมตตา 
๓๕. พล.ต.ท.ชาญเทพ  เสสะเวช 
๓๖. พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ ์ โชคชยั 

รอง ผบ.รร.จปร. 
ผอ.สนข.ขว.ทบ. 
รอง จก.กช. 
ผบ.มทบ.๓๗ 
รอง ผบ.มทบ.๑๙ 
รอง ผบ.มทบ.๒๓ 
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ. 
รอง ผบ.มทบ.๒๒ 
ผบ.ร.๑๔ 
เสธ.พล.ร.๒ รอ. 
รอง ผบ.ม.๖ 
 
รอง จก.อศ. 
ผทค.ทร. 
ผทค.ทร. 
ผบ.กรม รปภ.นย. 
 
ปธ.คปษ.ทอ. 
ผทค.พเิศษ บก.ทท. 
 
ทีป่รกึษา (สบ ๑๐) 
ผบช.ภ.๑ 
ผบก.ปอท. 

                                                                                      
          
 
 
 
 
 
 
 
                          หน้า ๑๐ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัเสาร์ ที ่
๑๐ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สวุโรจน์   ทพิยม์งคล 
๒.  พล.ต.ชยัวนิ   ผกูพนัธุ ์
๓.  พ.อ.กฤษดา   พงษ์สามารถ 
๔.  พ.อ.ชาตร ี  กติตขิจร 
๕.  พ.อ.รุ่งเพชร   คนทดั 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.โสภณ  วฒันมงคล 
๗.  พล.ร.ท.เสรมิยศ  กุลอาจยทุธ 
๘.  น.อ.ชานนิท ์ ศรยีาภยั  ร.น.  
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ต.ส าเรงิ  พูลเพิม่ 
๑๐. น.อ.อร่าม  สกุลแกว้ 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.อาชวนัต ์ โชตกิเสถยีร 
๑๒. พล.ต.ต.พทิยา  เศรษฐพนัธุ ์
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.ท.ชยัพฤกษ์   พูนสวสัดิ ์

 
 
ผอ.สงป.กห. 
ผชก.สป. 
รอง ผบ.บชร.๔ 
เสธ.พล.รพศ.๑ 
รอง ผบ.ช.๓ 
 
ปษ.พเิศษ ทร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผบ.ร.ล.ตากสนิ หมวดเรอืที ่๓ กฟก.๒ 
กร. 
 
ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. 
รอง ผอ.สบท.สปช.ทอ. 
 
รอง ผบช.ภ.๕ 
ผบก.ถปภ.สง.นรป. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔. พล.ท.นาวนิ   สมุะโน 
๑๕. พล.ท.ปรพิฒัน์   ผลาสนิธุ ์
๑๖. พล.ต.บุญยนื   อนิกวา่ง 
๑๗. พล.ต.อภสิทิธิ ์  นุชบุษบา 
๑๘. พล.ต.การุณ   โพธิว์เิชยีร 
๑๙. พล.ต.สขุพฒัน์สณฑ ์  สขุสรอ้ย 
๒๐. พล.ต.ภมูพิฒัน์   จนัทรส์วา่ง 
๒๑. พ.อ.ธราพงษ์   มะละค า 
๒๒. พ.อ.สรชชั   สทุธสินธิ ์
๒๓. พ.อ.ธวชัชยั   พดัทอง 
๒๔. พ.อ.ปราโมทย ์  พรหมอนิทร ์
๒๕. พ.อ.กติต ิ  จนัทรเ์อยีด 
๒๖. พ.อ.สทิธชิยั   คตัตะพนัธ ์
๒๗. พ.อ.พเิชษฐ ์  ชุตเิดโช 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.สมหมาย  วงษ์จนัทร ์
๒๙. พล.ร.ต.สริภพ  สวุรรณด ี
๓๐. น.อ.จกัรชยั  น้อยหวัหาด  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.วเิชยีร  ธรรมาธร 
๓๒. พล.อ.ท.ถาวรวฒัน์  จนัทนาคม 
๓๓. น.อ.เกตุไผท  ศรบีุญญเกษ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.เทศา  ศริวิาโท 
๓๕. พล.ต.ต.วลัลภ  ประทมุเมอืง 
๓๖. พล.ต.ต.จารกึ  ลิม้สวุรรณ 

รอง จก.สม. 
ผทค.พเิศษ สป. 
หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร 
ผบ.มทบ.๓๑ 
ผอ.สนภ.๔ นทพ. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.มทบ.๒๙ 
ผบ.พล.รพศ.๑ 
รอง ผบ.มทบ.๑๑ 
รอง ผบ.พล.ร.๖ 
รอง จก.ขส.ทบ. 
ผบ.ป.๕ 
เสธ.มทบ.๔๕ 
เสธ.มทบ.๑๓ 
รอง ผบ.ร.๑๕๒ 
 
จก.กพ.ทร. 
จก.กผช.อร. 
ผบ.กรม สห.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช. 
เสธ.สก.ทอ. 
 
ผบช.ภ.๘ 
รอง ผบช.สกพ. 
ผบก.สส.ภ.๕ 

       
     
 
                                   
 
                         
 
                                    
 

           หน้า ๑๑ ใน ๓๐ หน้า  
วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมาย

เหตุ 
วนัอาทติย ์ที่ 
๑๑ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.ธรีวฒัน์   บุณยะวฒัน์ 
๒.  พล.ต.เจษฎา   เปรมนิรนัดร 
๓.  พ.อ.ศุภฤกษ์   สถาพรผล 
๔.  พ.อ.ทะเบยีน   เมอืงพระฝาง 
๕.  พ.อ.ณรงค ์  ตนัตสิทิธพิร 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.สชุพี  หวงัไมตร ี
๗.  พล.ร.ท.อรญั  น าผล 
๘.  น.อ.ธนัยกร  เสนาลกัษณ์  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.ไชยศ  เทยีนค าศร ี
๑๐. พล.อ.ท.ภาณุพงศ ์ เสยยงคะ 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย 

 
 
รอง เสธ.ทบ. 
ผบ.พล.พฒันา ๑ 
รอง ผบ.มทบ.๓๖ 
ผบ.ร.๑๕๓ 
รอง ผบ.ร.๑๕ 
 
ผบ.กร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ประจ า กร. 
 
จก.สอ.ทอ. 
รอง เสธ.ทอ. 
 
ผบ.รร.นรต. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒. พล.ต.ต.วชัรพงศ ์ ด ารงศศ์ร ี
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.เดชา   ปุญญบาล 
๑๔. พล.ท.เจดิวธุ   คราประยรู 
๑๕. พล.ท.วฒันชยั   ประสานเกษม 
๑๖. พล.ต.วจัน์พฒัน์   เฟ่ืองฟู 
๑๗. พล.ต.ฉมาวทิย ์  สาตรรอด 
๑๘. พล.ต.นภดล   ขนัตยาภรณ์ 
๑๙. พล.ต.อภชิาต   ไชยะดา 
๒๐. พล.ต.สทุนิ   เบญ็จวไิลกุล 
๒๑. พ.อ.ปรชีา   จงึมัน่คง 
๒๒. พ.อ.ไพฑรูย ์  เป่ียมจติต ์
๒๓. พ.อ.นิธศิ   เปลีย่นปาน 
๒๔. พ.อ.โสภณ   นันทสวุรรณ 
๒๕. พ.อ.สมเดช   โยธา 
๒๖. พ.อ.เสร ี  ตรคีรุธพนัธุ ์
๒๗. พ.อ.สนุทร   หนูนิมติ 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.รงัสรรค ์ โตอรุณ 
๒๙. พล.ร.ท.สรุพล  คุปตะพนัธ ์
๓๐. พล.ร.ต.กฤษฎาภรณ์  พนัธุม
โพธ ิ
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.ชวรตัน์  มารุ่งเรอืง 
๓๒. พล.อ.ท.ไกรพล  ยัง่ยนื 
๓๓. น.อ.ศราวฒุ ิ สวุรรณ์ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.ธรีะศกัดิ ์ กลิน่พงษา 
๓๕. พล.ต.ต.มณฑลทฬัห ์ บุนนาค 
๓๖. พล.ต.ต.วนิจิ  พวัพนัธ ์

ผบก.น.๑ 
 
 
ผทค.พเิศษ สป. 
รอง ผบ.สปท. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
รอง จก.กช. 
ผอ.สตน.ทบ. 
ผทค.บก.ทท. 
ผทค.ทบ. 
เสธ.ทภ.๒ 
รอง ผบ.มทบ.๒๖ 
ผบ.รพศ.๔ 
รอง ผบ.มทบ.๑๑ 
เสธ.พล.ร.๔ 
ผบ.ร.๑๕๑ 
ผบ.กรม ขส.รอ. 
ฝสธ.ประจ า รมว.กห. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผบ.ทรภ.๓ 
ผอ.สยป.ทร. 
 
หน.คณะ ฝสธ.ประจ า ผบช. 
รอง เสธ.ทอ. 
ผบ.ฝงู ๒๐๑ รอ.บน.๒ 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
รอง ผบช.สง.นรป. 
ผบก.ตชด.ภาค ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๑๒ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วนัจนัทร์ ที ่
๑๒ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.เชดิศกัดิ ์  พงษ์ศริ ิ
๒.  พ.อ.ปิยพงศ ์  กลิน่พนัธุ ์
๓.  พ.อ.สวราชย ์  แสงผล 
๔.  พ.อ.ปรชีา  ศริไิพบูลย ์
๕.  พ.อ.สราวธุ   ไชยสทิธิ ์
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ต.กฤชพล  เรยีงเลก็จ านงค ์
๗.  น.อ.ประสาทพร  สาทรสวสัดิ ์ ร.น. 
๘.  น.อ.ปารชั  รตันไชยพนัธ ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.สมศกัดิ ์ หาญวงษ์ 

 
 
ปษ.พเิศษ สป. 
รอง ผบ.พล.ร.๙ 
ผบ.ร.๘ 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า ศบบ. 
ผบ.ร.๒๙ 
 
ผอ.สกร.สพร.ทร. 
รอง เสธ.ทรภ.๑ 
ผอ.กทค.สปก.สสท.ทร. 
 
รอง ผบ.คปอ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. พล.อ.ต.สรุพล  พุทธมนต ์
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.วสินุ  ปราสาททองโอสถ 
๑๒. พล.ต.ต.สมบตั ิ มลินิทจนิดา 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.เรอืงศกัดิ ์  สวุรรณนาคะ 
๑๔. พล.อ.บรรณวฒัน์   มาโกมล 
๑๕. พล.ท.ธนา   จารุวตั 
๑๖. พล.ท.จกัรชยั   โมกขะสมติ 
๑๗. พล.ต.อภริมย ์  จนิตเกษกรรม 
๑๘. พล.ต.วรีะ   บรรทม 
๑๙. พล.ต.ธรีะพล   มณแีสง 
๒๐. พล.ต.สนัตพิงศ ์  ธรรมปิยะ 
๒๑. พล.ต.วสนัต ์  ทพัวงศ ์
๒๒. พ.อ.นพดล   พรหมแพทย ์
๒๓. พ.อ.สราวธุ   เมอืงแมะ 
๒๔. พ.อ.อุทศิ   อนันตนานนท ์
๒๕. พ.อ.อนุชา   นพจ ารูญศร ี
๒๖. พ.อ.เวชยนัต ์  แวน่ไธสงค ์
๒๗. พ.อ.โฆสติพงษ์   นิลเอก 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ต.ภญิโญ  โตเลีย้ง 
๒๙. พล.ร.ต.สพุจน์  ภู่ระหงษ์ 
๓๐. พล.ร.ต.อคัรเดช  นาคอ่อน 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.ต.แมน  ศตีะจติต ์
๓๒. น.อ.สรุะ  ไชโย 
๓๓. น.อ.เสกสณัน์  ไชยมาตย ์
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.วรีพงษ์  ชื่นภกัด ี
๓๕. พล.ต.ต.พงษ์สทิธิ ์ แสงเพชร 
๓๖. พล.ต.ต.สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์

จก.ชย.ทอ. 
 
ผบช.สกพ. 
รอง ผบช.ภ.๑ 
 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
มทน.๓ 
จก.กช. 
จก.กง.ทหาร 
รอง จก.กพ.ทบ. 
จก.ยย.ทบ. 
รอง มทภ.๑ 
ผบ.มทบ.๑๖ 
รอง ผบ.พล.ป. 
รอง ผบ.บชร.๓ 
เสธ.พล.ร.๕ 
เสธ.มทบ.๑๙ 
เสธ.มทบ.๑๕ 
ผบ.ร.๑๓   
 
ผบ.นสร.กร. 
ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
ผทค.ทร.   
 
ลก.ทอ. 
รอง จก.พธ.ทอ. 
ผอ.กปพ.สยฝ.ยก.ทอ. 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
นรพ. 
ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                                        

                           หน้า ๑๓ ใน ๓๐ หน้า  
วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัองัคาร ที ่
๑๓ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.โกญจนาท   ศุกระเศรณ ี
๒.  พล.ท.ศกัดา   เปรุนาวนิ 
๓.  พ.อ.ศกัดิศ์ร ี  งอยปัดพนัธ ์
๔.  พ.อ.วรีวฒัน์   ทองมัน่คง 
๕.  พ.อ.อนิรุจน์   ปุกหตุ 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.สรุพงษ์  อ านรรฆสรเดช 
๗.  พล.ร.ท.บรรพต  เกดิภู่ 

 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
มทน.๒ 
รอง ผบ.มทบ.๑๓ 
รอง ผบ.มทบ.๑๒ 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า ศบบ. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจ า

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.  น.อ.สาธติ  นาคสงัข ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.สราวธุ  กลิน่พนัธุ ์
๑๐. พล.อ.ต.รชัชาพงษ์  สมนาม 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.อ านวย  พวกสนิท 
๑๒. พล.ต.ต.สศุกัดิ ์ ปรกักมะกุล 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.ชยัวฒัน์   จ ารสั 
๑๔. พล.ท.ณฐัพล   นาคพาณชิย ์
๑๕. พล.ท.สาโรช   เขยีวขจ ี
๑๖. พล.ท.อ านวย   จุลโนนยาง 
๑๗. พล.ต.สรุสหี ์  ครุธเวโช 
๑๘. พล.ต.วทิยา   อรุณเมธ ี
๑๙. พล.ต.พศิาล   นาคผจญ 
๒๐. พล.ต.สพุจน์   บูรณจาร ี
๒๑. พล.ต.สมชาต ิ  ศลิป์เจรญิ 
๒๒. พล.ต.ธเนศ   วงศช์ะอุ่ม 
๒๓. พ.อ.อ านาจ   นาคศร ี
๒๔. พ.อ.วรพล   วรพนัธ ์
๒๕. พ.อ.มนัส   แถบทอง 
๒๖. พ.อ.สมใจ   คดิเกือ้การุญ 
๒๗. พ.อ.ปิยวฒัน์   สปุระการ 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.นพดล  สภุากร  
๒๙. พล.ร.ต.ภุชงค ์ บุญคณาสนัต ์
๓๐. พล.ร.ต.อดนินัท ์ สนุทรารกัษ์ 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.สรุศกัดิ ์ ทุง่ทอง 
๓๒. พล.อ.ต.ธนบด ี อุตะมะ 
๓๓. พล.อ.ต.สมชาย  นุชพงษ ์
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.จติต ิ รอดบางยาง 
๓๕. พล.ต.ต.สมชาย  พชัรอนิโต 
๓๖. พล.ต.ต.พสิฐิ  ตนัประเสรฐิ 

ผูบ้งัคบับญัชา 
หน.นฝอ.สพ.ทร. 
 
ผอ.ศวอ.ทอ. 
รอง จก.ยก.ทหาร 
 
รอง ผบช.ตชด. 
ผบก.ภ.จว.นนทบุร ี
 
 
ผทค.พเิศษ สป. 
รอง เสธ.ทบ. 
ผอ.ศพม. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
จก.สบ.ทบ. 
รอง มทน.๔ 
ผบ.พล.พฒันา ๓ 
ผบ.มทบ.๓๖ 
รอง ผอ.สสน.สป. 
ผบ.พล.ร.๖ 
รอง ผบ.ศร. 
รอง ผบ.มทบ.๔๒ 
รอง ผอ.สชด.ชด.ทหาร 
ผบ.ช.๓ 
เสธ.พล.ม.๓ 
 
ผบ.ฐท.สส. 
ผอ.ศยร.ยศ.ทร. 
ผอ.สบส.กพ.ทร. 
 
เสธ.ทอ. 
รอง จก.ยศ.ทอ. 
ผช.ผอ.สนผ.กห. 
 
ผบช.ภ.๒ 
รอง ผบช.ภ.๑ 
ผบก.ส.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 หน้า ๑๔ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมาย
เหตุ 

วนัพุธ ที่ 
๑๔ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.อาชาไนย   ศรสีขุ 
๒.  พล.ท.ไชยอนนัต ์ จนัทคณานุรกัษ์ 
๓.  พ.อ.สรรเสรญิ   คลา้ยแกว้ 
๔.  พ.อ.ชษิณุพงศ ์  รอดศริ ิ

 
 
รอง ปล.กห. 
ผอ.วปอ.สปท. 
ผบ.กรม นร.รร.ร.ศร. 
ผบ.ร.๑๒ รอ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  พ.อ.วบิูลย ์  ศรเีจรญิสขุยิง่ 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.ปัญญา  เลก็บวั 
๗.  พล.ร.ท.เจรญิศกัดิ ์ มารตันะ 
รอว.ทหารอากาศ 
๘.  พล.อ.อ.พงศธร  ไชยเสน 
๙.  พล.อ.ต.สรายทุธ ์ มหตักรีต ิ
๑๐. น.อ.ธาดา  เคีย่มทองค า 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.อทิธพิล  อทิธสิารรณชยั 
๑๒. พ.ต.อ.ขจรเกยีรต ิ ศรพินัธุ ์
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.วษิณุ   ไตรภูม ิ
๑๔. พล.ท.สมพงษ์   ไทรงาม 
๑๕. พล.ท.ศริชิยั   เทศนา 
๑๖. พล.ท.ดนัย   กฤตเมธาว ี
๑๗. พล.ต.เดชอุดม   นิชรตัน์ 
๑๘. พล.ต.เชดิชยั   สคุนธสงิห ์
๑๙. พล.ต.ผดุงเกยีรต ิ  โปร่งจติต ์
๒๐. พล.ต.พร   ภเิศก  
๒๑. พล.ต.อภเิชษฐ ์  ซื่อสตัย ์
๒๒. พล.ต.สรุนิทร ์  นิลเหลอืง 
๒๓. พล.ต.อาคม   พงศพ์รหม 
๒๔. พ.อ.สวุทิย ์  เกตุศร ี
๒๕. พ.อ.ศุภการ   บุบพนัธ ์
๒๖. พ.อ.เพชรนรนิทร ์  โชตพินิจิ 
๒๗. พ.อ.พเิชษฐ ์  ชุตเิดโช 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.ณะ  อารนีิจ 
๒๙. พล.ร.ต.สชุาต ิ บุญญะสญั 
๓๐. น.อ.จรสัเกยีรต ิ ไชยพนัธุ ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.ชูชาต ิ บุญขยั 
๓๒. พล.อ.ท.วงศกร  เปาโรหติย ์
๓๓. น.อ.พงษ์สวสัดิ ์ จนัทสาร 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.ชนสษิฎ์  วฒันวรางกูร 
๓๕. พล.ต.ต.อดุลย ์ ณรงคศ์กัดิ ์
๓๖. พล.ต.ต.จริพฒัน์  ภูมจิติร 

รอง ผบ.ร.๑๙ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง เสธ.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอง จก.กพ.ทอ. 
รอง จก.กง.ทอ. 
 
ผบก.ภ.จว.นครปฐม 
ผกก.๒ บก.จร. 
 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผบ.นสศ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผบ.มทบ.๒๖ 
รอง เสธ.นทพ. 
ผบ.พล.ม.๓ 
ผบ.รร.สธ.ทบ. 
ผบ.พล.ร.๔ 
ผบ.มทบ.๑๕ 
ผบ.มทบ.๔๑ 
รอง ผบ.พล.ม.๒ รอ. 
รอง ผบ.มทบ.๒๙ 
เสธ.มทบ.๑๖ 
รอง ผบ.ร.๑๕๒ 
 
ผบ.ทร. 
รอง ผบ.ทรภ.๓ 
รอง ลก.ทร. 
 
ผบ.คปอ. 
รอง เสธ.ทอ. 
รอง ผอ.สนผ.ขว.ทอ. 
 
ผบช.ภ.๓ 
รอง ผบช.น. 
รอง ผบช.น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 หน้า ๑๕ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วนัพฤหสับด ีที่ 
๑๕ พ.ค.๖๐ 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ธงชยั   สาระสขุ 
๒.  พล.ต.ศกัดา   เนียมค า 

 
 
หน.ฝสธ.ผบ.ทสส. 
ผทค.ทบ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  พล.ต.สมชาต ิ  แน่นอุดร 
๔.  พ.อ.กติตศิกัดิ ์  บุญพระธรรมชยั 
๕.  พ.อ.สญัญลกัษณ์   ทัง่ศริ ิ
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.อารกัษ์  แกว้เอีย่ม 
๗.  พล.ร.ต.อรรถพร  บรมสขุ 
๘.  น.อ.ชเนศร ์ สงิหชาญ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.อ.ทวเิดนศ  องัศุสงิห ์
๑๐. พล.อ.ต.สรุทนิ  ยาวะโนภาส 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.ต่อศกัดิ ์ สอาดพรรค 
๑๒. พล.ต.ต.พรีะพงศ ์ วงษ์สมาน 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.สภุกจิ   นุตสถติย ์
๑๔. พล.ท.สรชชั   วรปัญญา 
๑๕. พล.ท.รกัศกัดิ ์  โรจน์พมิพพ์นัธุ ์
๑๖. พล.ท.ศริศกัดิ ์  ยทุธประเวศน์ 
๑๗. พล.ท.โภชน์   นวลบุญ 
๑๘. พล.ต.สรุเดช   จารุจนิดา 
๑๙. พล.ต.ธรรมนูญ   วถิ ี
๒๐. พล.ต.วริชัช ์  กมลศลิป์ 
๒๑. พล.ต.สมชาย   เพง็กรูด 
๒๒. พล.ต.อชริฉ์ัตร   โรจนะภริมย ์
๒๓. พล.ต.สขุมุ   สขุศร ี
๒๔. พล.ต.เฉลมิชยั   ไชยสวสัดิ ์
๒๕. พล.ต.พเิชษฐ ์  อาจฤทธริงค ์
๒๖. พ.อ.วรชยั   คุณกมุท 
๒๗. พ.อ.ธนุตม ์  พศิาลสทิธวิฒัน์ 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.ธานี  ผดุผาด 
๒๙. พล.ร.ท.รตันะ  วงษาโรจน์ 
๓๐. น.อ.กจิพฒัน์  นาคมอญ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.บุญเอนก  ดวงอุไร 
๓๒. พล.อ.ท.ณฐัพงษ์  วริยิะคุปต ์
๓๓. น.อ.พชิติไชย  สรุกจิพพิฒัน์ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.อ.กว ี สภุานันท ์
๓๕. พล.ต.ต.กฤษฎา  สรุเชษฐพ์งษ ์
๓๖. พ.ต.อ.จริะศกัดิ ์ มสีทัธรรม 

ผบ.พล.ร.๓ 
รอง ผบ.พล.ร.๖ 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า มทบ.
๑๑ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง จก.กพ.ทร. 
ประจ า กร. 
 
รอง ผบ.ทอ. 
รอง จก.ชอ. 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
ผบก.ภ.จว.อุดรธาน ี
 
 
รอง ผบ.ทสส. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผอ.สพร.กห. 
จก.วท.กห. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
รอง จก.พบ. 
รอง มทภ.๑ 
ผบ.มทบ.๔๒ 
รอง มทภ.๒ 
ผบ.มทบ.๒๒ 
รอง ผบ.รร.จปร. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.มทบ.๒๕ 
รอง ผบ.พล.พฒันา ๒ 
รอง ผบ.ร.๑๕๒ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผบ.นย. 
นายทหารปฏบิตัริาชการพเิศษ 
กพ.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
จก.กร.ทอ. 
ผอ.กยก.บก.คปอ. 
 
ทีป่รกึษา (สบ.๑๐) 
รอง ผบช.สยศ.ตร. 
รอง ผบก.ปส.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       หน้า ๑๖ ใน ๓๐ 
หน้า  



วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัศุกร์ ที ่
๑๖ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.ถกลเกยีรต ิ  นวลยง 
๒.  พล.ต.ณฐัพงษ์   เพราแกว้ 
๓.  พ.อ.สรุะ   แกว้ไพโรจน์ 
๔.  พ.อ.ปฏกิรณ์   เอีย่มละออ 
๕.  พ.อ.มงคล   ปาค ามา 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.นฤดม  แป้นเจรญิ 
๗.  พล.ร.ท.ศกัดิส์ทิธิ ์ ยงัวจิติร 
๘.  น.อ.เกรยีงไกร  ศุภมานพ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.อ.อรณพ  เมนะรจุ ิ
๑๐. พล.อ.ท.ชยัณรงค ์ โพธน้ิอย 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.ภคัพงศ ์ พงษ์เภตรา 
๑๒. พล.ต.ต.สมนกึ  น้อยคง 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.ท.นรินัดร   สมุทรสาคร 
๑๔. พล.ท.ชยัวฒุ   ยทุธศลิป์กุล 
๑๕. พล.ท.วรพล   เยีย่มแสงทอง 
๑๖. พล.ท.ไพโรจน์   ทองมาเอง 
 
๑๗. พล.ต.สนธยา   ศรเีจรญิ 
๑๘. พล.ต.เอกพงศ ์  วงศพ์รหมเมฆ 
๑๙. พล.ต.ธานนิทร ์  สวุรรณคด ี
๒๐. พล.ต.รจุน์   อ่อนน้อมพนัธุ ์
๒๑. พล.ต.วชิาญ   สขุสง 
๒๒. พ.อ.นวกร   สงวนศกัดิโ์ยธนิ 
๒๓. พ.อ.ยวุตั   ขนัธปรชีา 
๒๔. พ.อ.ศริะวธุ   วะน ้าคา้ง 
๒๕. พ.อ.ชลชั   แจ่มใส 
๒๖. พ.อ.อดุล   บุญธรรมเจรญิ 
๒๗. พ.อ.เรอืงพงษ์   วงษ์ศรสีขุ 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.ลอืชยั  รุดดษิฐ ์
๒๙. พล.ร.ต.เบญญา  บุญสง่ 
๓๐. น.อ.เกรยีง  ชุณหชาต ิ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.สรุสทิธิ ์ ปัญญาอุทยั 
๓๒. พล.อ.ท.ชลติ  รมัมะวาส 
๓๓. น.อ.สมใจ  ชยัวงษ ์
นรว. 
๓๔. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงครา้ม 
๓๕. พล.ต.ต.ทรงธรรม  อลัภาชน์ 
๓๖. พล.ต.ต.ชยพล  ฉัตรชยัเดช 

 
 
รอง เสธ.ทหาร 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๔๓ 
รอง ผบ.มทบ.๒๑ 
ผบ.ป.๒๑ 
 
รอง ผบ.กร. 
จก.พธ.ทร. 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ สป. 
ปษ.สป. 
 
รอง ผบช.น. 
ผบก.น.๓ 
 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผบ.วสท.สปท. 
รอง หน.คณะ ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา  
ส านักงานผูบ้งัคบับญัชา ทบ. 
รอง มทภ.๒ 
รอง ผบ.ศรภ. 
ผทค.ทบ. 
รอง จก.กบ.ทบ. 
ผบ.พล.ร.๑๕ 
รอง ผบ.พล.ปตอ. 
ผบ.ป.๓ 
รอง ผบ.มทบ.๑๖ 
ผอ.กขว.ทน.๑ 
ผบ.ร.๒๓ 
รอง ผบ.ม.๗ 
 
เสธ.ทร. 
ผบ.กฝร.กร. 
รอง ผบ.กดน.กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผบ.บน.๗ 
 
รอง ผบ.ตร. 
รอง ผบช.ภ.๗ 
ผบก.ส.๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                 หน้า ๑๗ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมาย
เหตุ 

วนัเสาร์ ที ่
๑๗ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.นิตนิัย   ภมีะโยธนิ 
๒.  พล.ท.สมโภชน์   วงัแกว้ 
 
๓.  พล.ต.จริเดช   กมลเพช็ร 
๔.  พ.อ.วรยทุธ   แกว้วบิูลยพ์นัธุ ์
๕.  พ.อ.ชายแดน   กฤษณสวุรรณ 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.มงคล  สคุนธเคหา 
๗.  พล.ร.ต.สมยั  ใจอนิทร ์
รอว.ทหารอากาศ 
๘.  พล.อ.ท.นพฎล  ทองพุ่ม 
๙.  พล.อ.ท.ฉัตรชยั  บุญญานุรกัษ ์
๑๐. น.อ.สรวชิญ ์ สสุรกุล 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.สมหมาย  กองวสิยัสขุ 
๑๒. พล.ต.ต.ทตัธงสกัก ์ ภู่พนัธชัสหี ์
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.สงิหศกัดิ ์  อุทยัมงคล 
๑๔. พล.ท.พฒันา   มาตรม์งคล 
๑๕. พล.ท.สถาพร   พนัธก์ลา้ 
๑๖. พล.ท.อภริชัต ์  คงสมพงษ ์
๑๗. พล.ท.เกยีรตศิกัดิ ์  ดวงแดง 
๑๘. พล.ท.ค ารณ  เครอืวชิฌยาจารย ์
๑๙. พล.ต.กติศิกัดิ ์  มาระเนตร ์
๒๐. พล.ต.บณัฑติ   สวุฑัฒน 
๒๑. พล.ต.จะนะ   ปรชีา 
๒๒. พล.ต.วฒุชิยั   นาควานิช 
๒๓. พ.อ.สขุสรรค ์  หนองบวัล่าง 
๒๔. พ.อ.ธชัพล  เป่ียมวฒุ ิ
๒๕. พ.อ.ทกัษพล   ศริริกัษ ์
๒๖. พ.อ.ชูชาต ิ  อุปสาร 
๒๗. พ.อ.อศัวนิ   บุนนาค 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.ไกรวธุ  วฒันธรรม 
๒๙. พล.ร.ต.ชุตนิธร  ทตัตานนท ์
๓๐. พล.ร.ต.ยงยทุธ  พรอ้มพรหมราช 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.สทุธพินัธ ์ กฤษณคุปต ์
๓๒. พล.อ.ท.นราธปิ  ค าระกาย 
๓๓. น.อ.พลวตัร  อนิทรวเิศษ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.จารุวฒัน์  ไวศยะ 
๓๕. พล.ต.ต.สมพงษ์  ชงิดวง 
๓๖. พล.ต.ต.สมชาย  เกาส าราญ 

 
 
ผทค.พเิศษ สป. 
ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา ส านักงาน
ผูบ้งัคบับญัชา ทบ. 
ผบ.พล.ม.๑ 
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ. 
ผบ.ร.๗ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผอ.อธบ.อร. 
 
จก.ขว.ทอ. 
จก.ยศ.ทอ. 
ผบ.บน.๕ 
 
ผบช.ปส. 
ผบก.ภ.จว.สตูล 
 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
จก.สบ.ทหาร 
มทภ.๑ 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
จก.ชด.ทหาร 
ผทค.ทบ. 
ผบ.ศปภอ.ทบ. 
เสธ.ทภ.๔ 
ผบ.พล.ร.๙ 
รอง ผบ.พล.ร.๒ รอ. 
ผอ.กยก.ทน.๑ 
ผบ.ร.๓ 
เสธ.มทบ.๒๒ 
รอง ผบ.ร.๓๑ รอ. 
 
รอง ผบ.ทสส. 
หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
ผช.หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทร. 
 
รอง ผบ.ทสส. 
หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทอ. 
ประจ า ขว.ทอ. 
 
ผบช.กมค. 
รอง ผบช.น. 
ผบก.ทล. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                      หน้า ๑๘ ใน ๓๐ 
หน้า  

วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วนัอาทติย ์ที่ 
๑๘ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.กูเ้กยีรต ิ  ศรนีาคา 
๒.  พล.ต.วรพล   วศิรุตพชิญ ์
๓.  พ.อ.เศรษฐพล   เกตุเตม็ 
๔.  พ.อ.สมชาย   ทาวงศม์า 
๕.  พ.อ.ประเสรฐิ   กติตริตั 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.พงษ์เทพ  หนูเทพ 
๗.  พล.ร.ต.เกยีรตกิุล  เทยีนสวุรรณ 
๘.  น.อ.รชัยศ  รชัตรุง่โรจน์กุล  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.อ.อภญิญา  แตงอ่อน 
๑๐. พล.อ.ต.กระมล  ทองประมูล 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.ณฐัธร  เพราะสนุทร 
๑๒. พล.ต.ต.กฤษกร  พลธีญัญวงศ ์
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.ชยัชาญ   ชา้งมงคล 
๑๔. พล.อ.ธารไชยยนัต ์  ศรสีวุรรณ 
๑๕. พล.ท.วชิยั   แชจอหอ 
๑๖. พล.ท.ธนเดช   เหลอืงทองค า 
๑๗. พล.ท.วจิกัขฐ ์  สริบิรรสพ 
๑๘. พล.ต.สพุจน์   มาลานิยม 
๑๙. พล.ต.พรศกัดิ ์  พูลสวสัดิ ์
๒๐. พล.ต.วฒุไิกร   คลา้ยวงษ์ 
๒๑. พ.อ.เจนยทุธ   ศริปิุณย ์
๒๒. พ.อ.ชลติ   พวงมาลปีระดบั 
๒๓. พ.อ.ธวชั   ศรสีวา่ง 
๒๔. พ.อ.เกรยีงไกร   แขง็แรง 
๒๕. พ.อ.บญัชา   อาจค าพนัธุ ์
๒๖. พ.อ.วสิษิฐ ์  ทรพัยส์นิ 
๒๗. พ.อ.จาตุรงค ์  เชือ้ค าฟู 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.นรสิ  ประทมุสวุรรณ 
๒๙. พล.ร.ท.ช่อฉัตร  กระเทศ 
๓๐. น.อ.จกัษวฎั  สายวงค ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.จริวฒัน์  มูลศาสตร ์
๓๒. พล.อ.ท.ธรีวฒุ ิ บุญเลศิ 
๓๓. น.อ.ชชัพล  ลายประดษิฐ ์
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.ธนิตศกัดิ ์ ธรีะสวสัดิ ์
๒๕. พล.ต.ต.เสรมิคดิ  สทิธชิยักานต์ 
๓๖. พล.ต.ต.นิตนินัท ์ เพชรบรม 

 
 
มทน.๑ 
รอง มทภ.๔ 
รอง ผบ.มทบ.๓๓ 
เสธ.มทบ.๓๔ 
เสธ.มทบ.๔๑ 
 
รอง ปล.กห. 
ผทค.ทร. 
ประจ า ขว.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
เสธ.วสท.สปท. 
 
ผบช.สตม. 
รอง ผบช.ภ.๒ 
 
 
ปล.กห. 
เสธ.ทหาร 
มทภ.๒ 
จก.กบ.ทบ. 
มทภ.๓ 
รอง ผบ.ศตก. 
รอง มทภ.๔ 
ผอ.สกบ.กบ.ทบ. 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า ศบบ. 
รอง เสธ.นสศ. 
รอง ผบ.พล.พฒันา ๓ 
รอง ผบ.มทบ.๑๖ 
รอง ผบ.พล.ช. 
เสธ.มทบ.๓๕ 
รอง เสธ.ทภ.๓ 
 
ผช.ผบ.ทร. 
จก.ยศ.ทร. 
ผบ.ร.ล.นเรศวร หมวดเรอืที ่๓ กฟก.๒ 
กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอง เสธ.ทอ. 
หก.กกฝ.รร.จอ.ยศ.ทอ. 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
รอง ผบช.สกบ. 
ผบก.อก.บช.น. 

 

         
 
 



 
 
 
                                                                                                 
 
 

                  หน้า ๑๙ ใน ๓๐ หน้า  
วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วนัจนัทร์ ที่  
๑๙ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.บุญชู   เกดิโชค 
๒.  พล.ต.คมสนั   บูรณสงคราม 
๓.  พ.อ.กฤษณะ   ภู่ทอง 
๔.  พ.อ.สรุนิทร ์  ปรยีานุภาพ 
๕.  พ.อ.สทุธชิยั   ศรลมัพ ์
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ต.กาญจน์  ดอุีบล 
๗.  น.อ.ชยั  เกตุวฒันกจิ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๘.  พล.อ.ต.เฉลมิวงษ์  กรรีานนท ์
๙.  พล.อ.ต.แอรบ์ูล  สทุธวิรรณ 
๑๐. พล.อ.ต.สจุนิดา  สมุามาลย ์
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.จตุพล  ปานรกัษา 
๑๒. พ.ต.อ.จกัรภพ  สคุนธราช 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.สรุเดช   เฟ่ืองเจรญิ 
๑๔. พล.ท.ปิยวฒัน์   นาควานิช 
๑๕. พล.ท.พษิณุ   บุญรกัษา 
๑๖. พล.ท.ชนินทร ์  โตเลีย้ง 
๑๗. พล.ต.เกษม   เบญจนิรตัศิยั 
๑๘. พล.ต.สมบูรณ์   ดรีอด 
๑๙. พล.ต.วฑิรูย ์  ศริปัิกมานนท ์
๒๐. พล.ต.เชาวน์โรจน์   สอโส 
๒๑. พล.ต.ฉลองชยั   ชยัยะค า 
๒๒. พ.อ.ธนภทัร   นาคชยัยะ 
๒๓. พ.อ.เกษม   วงัสนุทร 
๒๔. พ.อ.พชิติ   วนัทา 
๒๕. พ.อ.วทิยา   สวุรรณด ี
๒๖. พ.อ.ประพฒัน์   พบสวุรรณ 
๒๗. พ.อ.สรุเทพ   หนูแกว้ 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.พเิชฐ  ตานะเศรษฐ 
๒๙. พล.ร.ต.ชาล ี สวา่งใจ 
๓๐. พล.ร.ต.บวร  มทัวานุกูล 
๓๑. น.อ.โชคชยั  เรอืงแจ่ม  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๒. พล.อ.ต.กฤษดา  จนัทรอ์นิทร ์
๓๓. น.อ.องัคาร  อนิทรา 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.วทิยา  ประยงคพ์นัธุ ์
๓๕. พล.ต.ต.โพธ  สวยสวุรรณ 
๓๖. พล.ต.ต.วชิาญญว์ชัร ์ บรริกัษ์กลุ 

 
 
ปษ.สปท. 
ผทค.สป. 
เสธ.บชร.๓ 
นปก.ประจ า มทบ.๑๒ 
รอง ผบ.ร.๒๑ รอ. 
 
รอง จก.ขว.ทร. 
ประจ า กร. 
 
ผบ.ดม. 
รอง ปช.ทอ. 
ผทค.ทอ. 
 
ผบช.ภ.๔ 
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธาน ี
 
 
หน.คณะ ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา ฯ 
มทภ.๔ 
จก.พธ.ทบ. 
จก.ยบ.ทหาร 
จก.สก.ทบ. 
ผบ.วทบ. 
ผบ.มทบ.๒๑ 
ผบ.ศบบ. 
เสธ.ทภ.๓ 
ผบ.รพศ.๓ 
รอง ผบ.มทบ.๓๒ 
รอง ผบ.มทบ.๒๒ 
รอง ผบ.มทบ.๑๔ 
เสธ.มทบ.๓๖ 
ผบ.ร.๑๕๒ 
 
รอง เสธ.ทร. 
ผอ.ศกล.พธ.ทร. 
เสธ.รร.นร. 
ผอ.ยก.บก.ทรภ.๒ 
 
ผบ.ศบพ. 
ประจ า ขว.ทอ. 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
รอง ผบช.ภ.๙ 
ผบก.น.๑ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๒๐ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัองัคาร ที ่
๒๐ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.ชวลติ   พงษ์พทิกัษ ์
๒.  พ.อ.อ านวย   แยม้ผกา 
๓.  พ.อ.นิต ิ  ตณิสลูานนท ์
๔.  พ.อ.เรอืงศกัดิ ์  แก่นก าจร 
๕.  พ.อ.กติต ิ  คงหอม 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.อาทร  เคลอืบมาศ 
๗.  พล.ร.ต.ประชาชาต ิ ศริสิวสัดิ ์
๘.  น.อ.วรพล  จนัทมาศ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.ไพศาล  น ้าทบัทมิ 
๑๐. พล.อ.ต.อนนัต ์ จนัทรส์ง่เสรมิ 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.ไพศาล  เชือ้รอต 
๑๒. พล.ต.ต.อ าพล  บวัรบัพร 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.บณัฑติย ์ บุณยะปาน 
๑๔. พล.ท.สรรชยั   อจลานนท ์
๑๕. พล.ท.สรุยิา   ปาวรยี ์
๑๖. พล.ท.ชาญชยั   วา่นเครอื 
๑๗. พล.ต.ธนณฐั   ยงัเฟ่ืองมนต์ 
๑๘. พล.ต.สายณัห ์  เมอืงศร ี
๑๙. พ.อ.ประกาศติ   อรด ี
๒๐. พ.อ.ถนัดพล   โกศยัเสว ี
๒๑. พ.อ.อดุลย ์  ชมเยน็ 
๒๒. พ.อ.เรอืงศกัดิ ์  อรรคทมิากูล 
๒๓. พ.อ.ปราโมทย ์  นาคจนัทกึ 
๒๔. พ.อ.ประกาศ   เพยาวน้์อย 
๒๕. พ.อ.จริสทิธิ ์  จนัทรม ี
๒๖. พ.อ.สคุนธรตัน์   ชาวพงษ ์
๒๗. พ.อ.อายพุนัธ ์  กรรณสตู 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.นวพล  ด ารงพงศ ์
๒๙. พล.ร.ท.สมชาย  ณ บางชา้ง 
๓๐. น.อ.ดุลยพฒัน์  ลอยรตัน์  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.นิรนัดร ์ ยิม้สรวล 
๓๒. พล.อ.ต.เฉลมิชยั  ศรสีายหยดุ 
๓๓. พล.อ.ต.คงศกัดิ ์ จนัทรโสภา 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ต.ชยัพร  พานชิอตัรา 
๓๕. พล.ต.ต.อุดร  ยอมเจรญิ 
๓๖. พ.ต.อ.ชาญศริ ิ สขุรวย 

 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
ผบ.ร.๑๕ 
ผบ.ร.๑๑๑ 
รอง ผบ.ช.๑ รอ. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง จก.กร.ทหาร 
ผอ.กวอย.ฝศษ.รร.นร. 
 
ปช.ทอ. 
จก.ขส.ทอ. 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร 
รอง ผบช.น. 
 
 
ปษ.สปท. 
รอง เสธ.ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.ศสพ. 
รอง ผบ.มทบ.๒๓ 
รอง ผบ.พล.ม.๑ 
รอง ผบ.มทบ.๓๑ 
รอง ผบ.มทบ.๑๗ 
รอง ผบ.พล.ร.๓ 
เสธ.ขส.ทบ. 
ผบ.ร.๒ รอ. 
รอง ผบ.ร.๑๓ 
เสธ.ร.๒๕ 
 
ปษ.พเิศษ ทร. 
หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทร. 
รอง จก.ขส.ทร. 
 
ปษ.พเิศษ ทอ. 
รอง จก.ยก.ทอ. 
ผอ.สนผ.ขว.ทอ. 
 
รอง ผบช.น. 
ผบก.สส.ภ.๓ 
รอง ผบก.ทล. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๒๑ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัพุธ ที่ 
๒๑ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.วทิยา   จนิตนานุรตัน์ 
๒.  พล.ต.เอกรตัน์   ชา้งแกว้ 
๓.  พ.อ.ณรงค ์  กลัน่วาร ี
๔.  พ.อ.ศกัดิว์ฒุ ิ  วงศว์านิช 
๕.  พ.อ.พนาเวศ   จนัทรงัษ ี
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.ชชัชยั  โพธพิรรค 
๗.  น.อ.ชยัยทุธ ์ คลงัเงนิ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๘.  พล.อ.ท.ศริพิงษ์  สภุาพร 
๙.  พล.อ.ต.ถาวร  ศริสิมัพนัธ ์
๑๐. น.อ.อตริวชิช ์ ไพจติร ์
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.วราธร  ตนัศรสีกุล 
๑๒. พล.ต.ต.เอกรกัษ์  ลิม้สงักาศ 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.สริศิกัดิ ์  วรเจรญิ 
๑๔. พล.ท.พเิชฏฐ ์  แยม้แกว้ 
๑๕. พล.ท.วราห ์  บุญญะสทิธิ ์
๑๖. พล.ท.ธรีธ์วชั   พลสวสัดิ ์
๑๗. พล.ต.รงัสรรค ์  ยิม้สู ้
๑๘. พล.ต.อคัรเดช   บุญเทยีม 
๑๙. พล.ต.สงิหา   สทุธสิมณ์ 
๒๐. พ.อ.ธฐัธร   ศรศาสตรป์รชีา 
๒๑. พ.อ.สรชชั   สทุธสินธิ ์
๒๒. พ.อ.จริาวฒัน์   จุฬากุล 
๒๓. พ.อ.จรสั   ปัญญาด ี
๒๔. พ.อ.เทอดศกัดิ ์  งามสนอง 
๒๕. พ.อ.พงษ์ศกัดิ ์  เอีย่มพญา 
๒๖. พ.อ.สจุนิต ์  ทรพัยส์นิ 
๒๗. พ.อ.ปัญญา   ตัง้ความเพยีร 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.พลเดช  เจรญิพูล 
๒๙. พล.ร.ต.จงกล  มสีวสัดิ ์
๓๐. น.อ.มงคล ประยรูศุข  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.ศวิเกยีรติ ์ ชเยมะ 
๓๒. พล.อ.ต.สรกฤต  มงัสงิห ์
๓๓. น.อ.เพิม่ยศ  แกว้สวา่ง 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ต.ธนงัค ์ บุรานนท ์

 
 
หน.ฝสธ.ประจ า รมว.กห. 
เสธ.ทน.๑ 
รอง ผบ.มทบ.๒๑๐ 
รอง ผบ.มทบ.๑๓ 
ผบ.ม.๔ รอ. 
 
ผบ.รร.นร. 
ผบ.ร.ล.จกัรนีฤเบศร หมวดเรอืที ่๑ กบฮ.
กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
เสธ.คปอ. 
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก. 
 
ผบช.สง.นรป. 
ผบก.ภ.จว.อ่างทอง 
 
 
ปธ.คปษ.ทบ. 
ปษ.บก.ทท. 
รอง เสธ.ทบ. 
เสธ.นทพ. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.มทบ.๒๓ 
ผชก.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
รอง ผบ.พล.ร.๖ 
รอง ผบ.พล.ร.๗ 
รอง ผบ.มทบ.๓๗ 
รอง ผบ.พล.ร.๔ 
เสธ.พล.ร.๙ 
รอง ผบ.ร.๗ 
รอง ผบ.ร.๑๒ รอ. 
 
รอง ผบ.ทร. 
ผบ.ฐท.สข.ทรภ.๒ 
รอง เสธ.นย. 
 
รอง ปล.กห. 
ผอ.สนภ.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๒๓ 
 

 



๓๕. พล.ต.ต.พลศกัดิ ์ บรรจงศริ ิ
๓๖. พล.ต.ต.องอาจ  ชุณหะนนัทน์ 

รอง ผบช.ก. 
รอง จตร. 
ผบก.สสน.บช.ตชด. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   หน้า ๒๒ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วนัพฤหสับด ี
ที่ ๒๒ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.จริะพนัธ ์  มาลแีกว้ 
๒.  พล.ต.อนุสรณ์   ปัญญะบูรณ์ 
๓.  พ.อ.สชัฌาการ   คุณยศยิง่ 
๔.  พ.อ.เอกพนัธ ์  สวุรรณวจิติร 
๕.  พ.อ.รวศิ   รชัตะวรรณ 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.ทนิกร  ตณัฑากาศ 
๗.  พล.ร.ต.อนุพงศ ์ อศิรางกูร ณ 
อยธุยา 
รอว.ทหารอากาศ 
๘.  พล.อ.อ.ปรชีา  ประดบัมุข 
๙.  พล.อ.ต.นภาพล  อาชวาคม 
๑๐. น.อ.เอกศกัดิ ์ เทภาสติ 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.สรุพล  อยูนุ่ช 
๑๒. พล.ต.ต.กรไชย  คลา้ยคลงึ 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.สรศกัดิ ์  ขาวกระจ่าง 
๑๔. พล.อ.ธนดล   สรุารกัษ์ 
๑๕. พล.ท.ณภทัร   สขุจติต์ 
๑๖. พล.ท.ชูชาต ิ  บวัขาว 
๑๗. พล.ต.เรอืงสทิธิ ์  มติรภานนท ์
๑๘. พล.ต.สมศกัดิ ์  สมรกัษ ์
๑๙. พล.ต.ดนัย   เถาวห์ริญั 
๒๐. พ.อ.อดศิกัดิ ์  ประชากติตกิุล 
๒๑. พ.อ.สมชาย   ครรภาฉาย 
๒๒. พ.อ.พลูศกัดิ ์  สมบูรณ ์
๒๓. พ.อ.อ านาจ   ศรมีาก 
๒๔. พ.อ.ธนศกัดิ ์  มติรภานนท ์
๒๕. พ.อ.สบืสกุล   บวัระวงศ ์
๒๖. พ.อ.สมบตั ิ  ธญัญะวนั 
๒๗. พ.อ.เฉลมิพร   ข าเขยีว 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.พูลศกัดิ ์ อุบลเทพชยั 
๒๙. พล.ร.ต.ทรงวฒุ ิ บุญอนิทร ์
๓๐. พล.ร.ต.ชุมศกัดิ ์ นาควจิติร 

 
 
ผทค.พเิศษ สป. 
ผบ.พล.ช. 
รอง ผบ.มทบ.๓๗ 
รอง ผบ.บชร.๔ 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า มทบ.๑๑ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผบ.กบฮ.กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผอ.สพร.ทอ. 
ผบ.ดย.ทอ.อย. 
 
รอง ผบช.ก. 
ผบก.ปคม. 
 
 
จร.ทัว่ไป 
ปษ.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ สป. 
จก.ยก.ทบ. 
ผชก.สป. 
รอง จก.กร.ทบ. 
รอง ผบ.ศรภ. 
รอง ผบ.มทบ.๔๔ 
รอง ผบ.มทบ.๒๓ 
รอง ผบ.มทบ.๒๗ 
รอง ผบ.บชร.๓ 
รอง ผบ.มทบ.๒๒ 
รอง ผบ.มทบ.๓๓ 
เสธ.พล.ม.๒ รอ. 
รอง ผบ.ร.๒๕ 
 
ผทค.พเิศษ  ทร. 
จก.สบ.ทร. 
จก.กง.ทร. 
 

 



รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ ์ พลกิานนท ์
๓๒. พล.อ.ท.สทิธพิร  เกสจนิดา 
๓๓. น.อ.สมควร  รกัด ี
นรว. 
๓๔. พล.ต.ต.อนุรกัษ์  แตงเกษม 
๓๕. พล.ต.ต.วรีะ  จริะวรีะ 
๓๖. พ.ต.อ.ณฐัพล  โกมนิทรชาต ิ
 

รอง เสธ.ทหาร 
ผบ.รร.นนก. 
รอง เสธ.อย. 
 
รอง ผบช.ภ.๑ 
ผบก.อก.รพ.ตร. 
ผกก.ฝอ.จว.สโุขทยั 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๓ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัศุกร์ ที ่
๒๓ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.ธวิา   เพญ็เขตกรณ์ 
๒.  พล.ท.ชชัชยั   ภทัรนาวกิ 
๓.  พล.ต.ธนาอศัม ์  จงใจรกัษ์โกเศส 
๔.  พ.อ.อุกฤษฏ ์  นุตค าแหง 
๕.  พ.อ.ณฎัฐ ์  ศรอีนิทร ์
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.สธุพีงศ ์ แกว้ทบั 
๗.  พล.ร.ท.พรอ้มสรรพ  วฑุฒกนก 
๘.  พล.ร.ต.เกรยีงไกร  อนันตศานต ์
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.อ.อนันตศกัดิ ์ อะดุงเดชจรูญ 
๑๐. พล.อ.ต.นฤพล  จกัรกลม 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.ชยัวฒัน์  เกตุวรชยั 
๑๒. พล.ต.ต.ชยตุ  รตันอุบล 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.วลัลภ   รกัเสนาะ 
๑๔. พล.อ.ปิยะ   ครุธเวโช 
๑๕. พล.ท.พจิติร   แกว้ล ี
๑๖. พล.ท.ชาตชิาย   ขนัสวุรรณ 
๑๗. พล.ต.มณฑล   ปราการสมุทร 
๑๘. พล.ต.เมธ ี  พยอมหอม 
๑๙. พล.ต.ภาณุวฒัน์   เหนียวแน่น 
๒๐. พ.อ.ไตรรตัน์   ไชยนุรกัษ ์
๒๑. พ.อ.ประเสรฐิ   ขวญัชยั 
๒๒. พ.อ.ปรทิศัน์   ตรกีาลนนท ์
๒๓. พ.อ.สรุพงษ์   ปาละวธันะกุล 
๒๔. พ.อ.นนัทยศ   บูชา 
๒๕. พ.อ.ประยกุต ์  อุ่นอบ 
๒๖. พ.อ.สาธติ   เกดิโภค 
๒๗. พ.อ.ณรงคฤ์ทธ ิ  ปาณกิบุตร 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.รงัสฤษฏ ์ สตัยานุกูล 
๒๙. พล.ร.ต.วทิยา  ละออจนัทร์ 

 
 
จก.ขว.ทหาร 
ผบ.ศตก. 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.พล.ร.๔ 
เสธ.มทบ.๒๕ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง ผบ.กร. 
รอง จก.ยก.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
จก.สบ.ทอ. 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
รอง ผบช.ก. 
 
 
ผอ.สนผ.กห. 
ปษ.พเิศษ สป. 
ปช.ทหาร 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
รอง จก.สส. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.มทบ.๓๙ 
รอง เสธ.ทภ.๔ 
รอง ผบ.มทบ.๔๕ 
ผอ.กอง ขว.ทบ. 
รอง ผบ.บชร.๑ 
รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
รอง ผบ.มทบ.๑๕ 
รอง ผบ.มทบ.๒๕ 
รอง ผบ.ร.๗ 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผอ.อรม.อร. 

 



๓๐. น.อ.กลนิ  ยงัรอต  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.สทุศัน์  แสงเดชะ 
๓๒. พล.อ.ต.คุณทร  มณเีขยีว 
๓๓. พล.อ.ต.ไกรสร  จนัทรเ์รอืง 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.ด ารงศกัดิ ์ กติตปิระภสัร์ 
๓๕. พล.ต.ต.ชาตชิาย  แตงเอีย่ม 
๓๖. พล.ต.ต.อภชิติ  เทยีนเพิม่พูล 
 

ฝสธ.ประจ า กร.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
เสธ.ยศ.ทอ. 
รอง ปช.ทหาร 
 
ผบช.สทส. 
รอง ผบช.ภ.๓ 
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๔ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัเสาร์ ที ่
๒๔ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สมชาย   ยงัพทิกัษ ์
๒.  พล.ต.กฤษดา   สารกิา 
๓.  พล.ต.เจรญิชยั   หนิเธาว ์
๔.  พ.อ.กณัฑช์ยั   ประจวบอารยี ์
๕.  พ.อ.ชาตร ี  สงวนธรรม 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.วโิรจน์  ธนัวรกัษ์กจิ 
๗.  พล.ร.ท.นพดล  เรอืงสมยั 
๘.  พล.ร.ท.สรุวทิย ์ อาษานอก 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.อ.ฌเณศ  ชลติภริตั ิ
๑๐. พล.อ.ต.ทรงพล  แจง้ส ี
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.กติตพิงษ์  เงามุข 
๑๒. พล.ต.ต.นิยม  ดว้งส ี
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.เฉลมิชยั   สทิธสิาท 
๑๔. พล.ท.กนิษฐ ์  ชาญปรชีญา 
๑๕. พล.ท.สนธ ิ  นวกุล 
๑๖. พล.ต.ธนิสร   วงษ์กลา้หาญ 
๑๗. พล.ต.ณรงค ์  พฤกษารุ่งเรอืง 
๑๘. พล.ต.พรีะ   ฉิมปร ี
๑๙. พล.ต.ชชูาต ิ  สกุใส 
๒๐. พล.ต.เภา  โพธิเ์งนิ 
๒๑. พ.อ.ชาญพงษ์   ทองสกุแกว้ 
๒๒. พ.อ.ไกรเวทย ์  พูลอ าไภย ์
๒๓. พ.อ.นิตวิฒัน์   พงษ์ศร ี
๒๔. พ.อ.นนัทวฒัน์   ทศันงาม 
๒๕. พ.อ.ชาล ี  ไกรอาบ 
๒๖. พ.อ.ฐติพิงษ์   อนิวะษา 
๒๗. พ.อ.ศตวรรษ   อนิทรก์ง 

 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
จก.ดย.ทบ. 
ผบ.พล.ร.๒ รอ. 
รอง ผบ.พล.ร๙9 
รอง ผบ.ม.๒ 
 
จก.สสท.ทร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผบ.ศฮพ. 
 
ผบช.สพฐ.ตร. 
ผบก.ภ.จว.ล าปาง 
 
 
ผบ.ทบ. 
รอง เสธ.ทบ. 
ผทค.พเิศษ บก.ทท. 
ผบ.พล.ป. 
ผบ.พล.ร.๑๑ 
รอง จก.ยก.ทบ. 
จก.กง.ทบ. 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.๒๘ 
รอง ผบ.ศป. 
รอง ผบ.มทบ.๒๔ 
รอง ผบ.รร.การบนิ ทบ. 
เสธ.มทบ.๑๒ 
รอง ผบ.ร.๒๕ 
รอง ผอ.กยก.ทน.๑ 

 



รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.ทวิา  ดาราเมอืง 
๒๙. พล.ร.ต.มนัสว ี บูรณพงศ ์
๓๐. น.อ.เฉลมิชยั  สวนแกว้  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.ปัทม  สทุธสิรโยธนิ 
๓๒. พล.อ.ท.พงษ์ศกัดิ ์ เกือ้อรุณ 
๓๓. พล.อ.ต.นภาเดช  ธูปะเตมยี ์
นรว. 
๓๔. พล.ต.ต.ธติ ิ แสงสวา่ง 
๓๕. พล.ต.ต.ทปี  ราญสระน้อย 
๓๖. พล.ต.ต.ธนยนิทร ์ เทพรกัษา 

 
จก.กบ.ทหาร 
เสธ.ฐท.สส. 
ผอ.กทวศซส.สพ.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอง จก.สพ.ทอ. 
ผช.หน.ฝสธ.ประจ า ผบ.ทอ. 
 
รอง ผบช.ส. 
ผบก.สส.ศชต. 
ผบก.ภ.จว.เชยีงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๕ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วนัอาทติย ์ที่ 
๒๕ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สทุศัน์   จารุมณ ี
๒.  พล.ต.อทิธพิล   สวุรรณรฐั 
๓.  พ.อ.มโนช   จนัทรค์รี ี
๔.  พ.อ.ชยัยา   จุย้เจรญิ 
๕.  พ.อ.กติตพิงษ์   แจ่มสวุรรณ 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.ท.ไตรสทิธิ ์ พนัธุส์ทิธิ ์
๗.  พล.ร.ต.วรรณ์ลบ  ทบัทมิ 
รอว.ทหารอากาศ 
๘.  พล.อ.อ.ยรรยง  คุณโฑถม 
๙.  พล.อ.ต.อดนินัท ์ จารยะพนัธุ ์
๑๐. น.อ.อรรถพล  ปานมงคล 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.นิรนัดร  เหลื่อมศร ี
๑๒. พ.ต.อ.ส าเรงิ  สวนทอง 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.สรุพงษ์   สวุรรณอตัถ ์
๑๔. พล.อ.ธวชัชยั   บุญศร ี
๑๕. พล.อ.สรุนิทร ์  กลิน่ชะเอม 
๑๖. พล.ท.ปรญิญา   ขนุนาศร ี
๑๗. พล.ท.สรุใจ   จติตแ์จง้ 
๑๘. พล.ต.เถลงิศกัดิ ์  พูลสวุรรณ 
๑๙. พล.ต.บุญชู   กลิน่สาคร 
๒๐. พล.ต.ด ารงค ์  ตณัฑะผลนิ 

 
 
ผทค.พเิศษ สป. 
ผบ.มทบ.13 
รอง ผบ.มทบ.41 
รอง ผบ.มทบ.18 
เสธ.มทบ.32 
 
รอง เสธ.ทร. 
ผอ.ศซส.สพ.ทร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผทค.ทอ. 
รอง ผบ.บน.๕๖ 
 
ผบก.ศทก. 
รอง ผบก.น.๒ 
 
 
ผบ.ทสส. 
ผอ.ศปร. 
ปษ.พเิศษ สป. 
จก.ยก.ทหาร 
ผบ.นปอ. 
รอง มทน.2 
ผทค.ทบ. 
รอง จก.ขว.ทหาร 

 



 ๒๑. พล.ต.สรุเดช   ประเคนร ี
๒๒. พ.อ.วนิัย   เจรญิศลิป์ 
๒๓. พ.อ.นรนิทร ์  ชุ่มกมล 
๒๔. พ.อ.พทิกัษ์   จนัทรเ์ขยีว 
๒๕. พ.อ.พจิติร   บุญญสวุรรณ 
๒๖. พ.อ.นรภทัร   กงัวาลไกล 
๒๗. พ.อ.กติต ิ  ประพติรไพศาล 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.ไพโรจน์  อุ่นใจ 
๒๙. พล.ร.ท.สานนท ์ ผะเอม 
๓๐. พล.ร.ต.เทอดศกัดิ ์ แทเ้ทีย่ง 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.ยรรยง  คนัธสร 
๓๒. พล.อ.ท.มกราชยั  บูชาชาต ิ
๓๓. น.อ.ทศันะ  มานิตย ์
นรว. 
๓๔. พล.ต.ต.กฤษณะ  ทรพัยเ์ดช 
๓๕. พล.ต.ต.ดุสติ  สมศกัดิ ์
๓๖. พล.ต.ต.สคุุณ  พรหมายน 
 

ผบ.บชร.1 
รอง ผบ.มทบ.27 
ผบ.ศปภอ.ทบ.3 
รอง ผบ.มทบ.24 
รอง ผบ.ช.21 
รอง ผบ.ร.111 
ผบ.ร.12 พนั.3 รอ. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผทค.ทร. 
 
ปษ.สปท. 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ฝสธ.รอง เสธ.ทหาร 
 
รอง ผบช.ภ.๗ 
ผบก.ผอ.สยศ.ตร. 
ผบก.ภ.จว.สพุรรณบุร ี

 
 
 
 
 
                                                                                                                 หน้า ๒๖ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
วนัจนัทร์ ที่  
๒๖ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.หสัพงศ ์  ยวุนวรรธนะ 
๒. พล.ต.สนุัย   ประภูชะเนย ์
๓. พ.อ.จุมพล   จุมพลภกัด ี
๔. พ.อ.ธรีะ   ผดุงสนุทร 
๕. พ.อ.พพิฒัน์   ศรทีองพมิพ ์
รอว.ทหารเรอื 
๖. พล.ร.อ.สายณัห ์ ประสงคส์ าเรจ็ 
๗. พล.ร.ท.เผดมิ  เนินฉาย 
รอว.ทหารอากาศ 
๘. พล.อ.ท.ชาญยทุธ  ศริธิรรมกลุ 
๙. พล.อ.ต.จริะศกัดิ ์ เรอืงจวง 
๑๐. น.อ.ยทุธนา  สรุเชษฐพงษ ์
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.ฐติริาช  หนองหารพทิกัษ์ 
๑๒. พล.ต.ต.อภชิาต  เพชรประสทิธิ ์
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.ธนศกัดิ ์  เก่งถนอมมา้ 
๑๔. พล.ท.คธายทุธ ์  เสาวคนธ ์

 
 
ผบ.นทพ. 
รอง ผบ.นสศ. 
รอง ผบ.พล.ม.3 
เสธ.มทบ.33 
รอง ผบ.ร.17 
 
รอง เสธ.ทหาร 
ผทค.พเิศษ ทร. 
 
รอง เสธ.ทอ. 
ผอ.ศกอ. 
ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
 
ผบช.ก. 
รอง ผบช.ส. 
 
 
ปษ.พเิศษ ทบ. 
จก.กพ.ทบ. 

 



 
 
 
 
 
 
 

๑๕. พล.ท.สงิหท์อง   หมทีอง 
๑๖. พล.ต.มนตร ี  ชา้งพลายแกว้ 
๑๗. พล.ต.ณฐัชนก   ศริทิปีตานนท ์
๑๘. พล.ต.ทรงวฒุ ิ  จติตานนท ์
๑๙. พล.ต.อรรถ   สงิหษัฐติ 
๒๐. พล.ต.วชิยั   ชูเชดิ 
๒๑. พ.อ.ยทุธพล  ประทปีอุษานนท ์
๒๒. พ.อ.ศาสตรา   ศรเีพญ็ 
๒๓. พ.อ.คณเดช   พงศบางโพธิ ์
๒๔. พ.อ.สมดุลย ์  เอีย่มเอก 
๒๕. พ.อ.โสภณ   นันทสวุรรณ 
๒๖. พ.อ.บรรยง   ทองน่วม 
๒๗. พ.อ.สษิฐเศรษฐ ์  หริณัญพงศห์าร
บก 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.อ.อธนิาถ  ปะจายะกฤตย ์
๒๙.. พล.ร.ท.พชัระ  พุม่พเิฎฐ ์
๓๐. น.อ.อภชิยั  สมพลกรงั  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.ท.วรีพงษ์  นิลจนิดา 
๓๒. พล.อ.ต.ภูมใิจ  ชยัพนัธุ ์
๓๓. น.อ.อภริตัน์  รงัสมิาการ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.อ.จกัรทพิย ์ ชยัจนิดา 
๓๕. พล.ต.ต.ศุภกจิ  ศรจีนัทรนนท ์
๓๖. พล.ต.ต.อภชิาต  บุญศรโีรจน์ 
 

ผทค.พเิศษ ทบ. 
ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา ฯ 
ผบ.มทบ.27 
ผบ.บชร.3 
ผบ.มทบ.210 
ผอ.สนข.ขว.ทบ. 
ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา  
เสธ.พล.ร.11 
รอง ผบ.มทบ.34 
รอง ผบ.มทบ.46 
เสธ.พล.ร.4 
ผบ.ร.9 
รอง ผบ.ช.11 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง เสธ.ทร. 
รอง ผอ.สกค.ยก.ทร. 
 
จก.กพ.ทหาร 
เสธ.อย. 
รอง ผอ.กปส.สกป.กร.ทอ. 
 
ผบ.ตร. 
รอง ผบช.ปส. 
ผบก.ภ.จว.สรุาษฎรธ์าน ี

 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๗ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัองัคาร ที ่
๒๗ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.สหีนาท   วงศาโรจน์ 
๒.  พล.ต.ณฐัวฒัน์   อคันิบุตร 
๓.  พ.อ.วริฏัฐ ์  วงษ์จนัทร ์
๔.  พ.อ.เกรยีงชยั   อนันตศานต ์
๕.  พ.อ.เสกสรรค ์  พรหมศกัดิ ์
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.ฐานันดร ์ เขม็เพช็ร 
๗.  พล.ร.ท.คณนิ  ชุมวรฐาย ี
๘. พล.ร.ต.บณัฑติย ์ จนัทโรจวงศ ์
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.คเชนทร ์ โสมะนันทน์ 

 
 
ปษ.พเิศษ บก.ทท. 
ผทค.ทบ. 
รอง เสธ.ทน.1 
รอง ผบ.มทบ.310 
รอง ผบ.ร.12 รอ. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
จก.พร. 
รอง ผบ.รร.นร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
รอง จก.ชอ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. พล.อ.ต.อภริุม  จนัทรกุลากาศ 
นรว. 
๑๑. พล.ต.อ.ธรรมศกัดิ ์ วชิชารยะ 
๑๒. พล.ต.ท.ธเนตร ์ พณิเมอืงงาม 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.บญัชา   ทองวลิยั 
๑๔. พล.ท.วสนัต ์  รญัเสวะ 
๑๕. พล.ท.ธรีณ์ฉัฏฐ ์  จนิดาเงนิ 
๑๖. พล.ท.อุทยั   ชยัชนะ 
๑๗. พล.ต.พบิูลย ์  มณโีชต ิ
๑๘. พล.ต.สวุทิย ์  มหาศกัดิส์นุทร 
๑๙. พล.ต.สาธติ   ศรสีวุรรณ 
๒๐. พ.อ.วชิติชยัพ ์  วงคส์งัข ์
๒๑. พ.อ.ธริา   แดหวา 
๒๒. พ.อ.ธวชัชยั   พดัทอง 
๒๓. พ.อ.ดฐิพงษ์   เจรญิวงศ ์
๒๔. พ.อ.สมหมาย   บุษบา 
๒๕. พ.อ.ชลติ   บรรจงปร ุ
๒๖. พ.อ.ธรีพล   ศรเีกษม 
๒๗. พ.อ.ยทุธนาม   เพชรม่วง 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.ประจวบ  อ่อนตามธรรม 
๒๙. พล.ร.ต.เชาว ์ น้อยภารา 
๓๐. น.อ.วรีะชาต ิ ชัน้ประเสรฐิ  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.เผดจ็  วงษ์ป่ินแกว้ 
๓๒. พล.อ.ท.ปรเมศร ์ เกษโกวทิ 
๓๓. พล.อ.ต.เสนาะ  พรรณพกิลุ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.สวุฒัน์  แจง้ยอดสขุ 
๓๕. พล.ต.ต.เอกภพ  ประสทิธิว์ฒัน
ชยั 
๓๖. พล.ต.ต.กรชิ  กติลิอื 

 
ทีป่รกึษา (สบ ๑๐) 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ สป. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
รอง ผบ.นสศ. 
ผทค.ทบ. 
ผบ.มทบ.34 
รอง ผบ.มทบ.38 
รอง ผบ.พล.ร.5 
รอง จก.ขส.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.12 
เสธ.มทบ.28 
ผบ.ป.6 
เสธ.พล.ช. 
รอง ผบ.ร.5 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง จก.พธ.ทร. 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า กพ.ทร. 
 
ปธ.คปษ.ทอ. 
รอง ผบ.คปอ. 
จก.กง.ทอ. 
 
ผบช.ส. 
รอง ผบช.ภ.๙ 
ผบก.ประจ า สง.ผบ.ตร. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  หน้า ๒๘ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัพุธ ที่ 
๒๘ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.ท.อนุชติ   อนิทรทตั 
๒.  พล.ท.นเรนทร ์  สริภิูบาล 
๓.  พล.ต.นุชติ  ศรบีุญสง่ 

 
 
จก.กง.กห. 
เสธ.สปท. 
ผอ.สนย.สนผ.กห. 
รอง จก.ขส.ทบ. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.  พ.อ.กุศล   อุปลานนท ์
๕.  พ.อ.วรเทพ   บุญญะ 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.ปิต ิ วลัยะเพช็ร ์
๗.  พล.ร.ท.จรนิทร ์ บุญเหมาะ 
๘.  น.อ.อมรศกัดิ ์ ปัทมปราณ ี ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.ชนิด  สขุวรรณ์ 
๑๐. พล.อ.ต.ด ารงค ์ ภาณุทตั 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.ธรีพล  คุปตานนท ์
๑๒. พล.ต.ต.กฤตธาพล  ยีส่าคร 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก 
๑๓. พล.อ.พรพพิฒัน์   เบญญศร ี
๑๔. พล.ท.อุดมวทิย ์  อโนวลัย ์
๑๕. พล.ต.ศตวรรษ   รามดษิฐ ์
๑๖. พล.ต.สมศกัดิ ์  ทรพัยอ์นันต ์
๑๗. พล.ต.วทิยา   วรรคาวสินัต ์
๑๘. พล.ต.เกษมสขุ   ตาค า 
๑๙. พล.ต.ณฏัฐ ์  เทยีนทองด ี
๒๐. พ.อ.เชษฐา   ตรงด ี
๒๑. พ.อ.มณฑล   บุญไทย 
๒๒. พ.อ.ปรชีา   จงึมัน่คง 
๒๓. พ.อ.นิธศิ   เปลีย่นปาน 
๒๔. พ.อ.ปราโมทย ์  พรหมอนิทร ์
๒๕. พ.อ.ชยาทติ   ทองสว่าง 
๒๖. พ.อ.ชาตชิาย   น้าวแสง 
๒๗. พ.อ.มชียั   นิลศาสตร ์
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.มิง่  อิม่วทิยา 
๒๙. พล.ร.ท.สริบิุญ  สคุนธมาน 
๓๐. พล.ร.ต.นพดล  ปัญญาโฉม 
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.จอม  รุ่งสวา่ง 
๓๒. พล.อ.ท.สฤษฎ์พงศ ์ วฒันวรางกูร 
๓๓. พล.อ.ต.สรุชยั  อ านวยสนิ 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.ประสทิธิ ์ ท าด ี
๓๕. พล.ต.ต.ชยัวฒัน์  ฉันทวรลกัษณ์ 
๓๖. พล.ต.ต.จริสนัต ์ แกว้แสงเอก 

ผบ.ร.17 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
จก.อศ. 
ผบ.ร.ล.กระบุร ีหมวดเรอืที ่๒ กฟก.๒ 
กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผช.หน.ฝสธ.รอง ผบ.ทสส. 
 
รอง ผบช.ภ.๘ 
ผบก.รน. 
 
 
รอง เสธ.ทหาร 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผบ.มทบ.12 
จก.ขส.ทบ. 
ผบ.มทบ.38 
ผบ.มทบ.33 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.ศสพ. 
รอง ผบ.ศป. 
รอง ผบ.มทบ.26 
รอง ผบ.มทบ.11 
ผบ.ป.5 
รอง ผบ.พล.ม.3 
รอง ผบ.มทบ.19 
รอง ผบ.ม.3 
 
จก.อร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
รอง ผบ.นย. 
 
ผบ.ทอ. 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผอ.สนผ.ขว.ทอ. 
 
จตร. 
รอง ผบช.ภ.๖ 
ผบก.จร. 

                                                                                     
 
 
 
 
                                       หน้า ๒๙ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  ปี                     ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 



วนัพฤหสับด ีที ่
๒๙ พ.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.วษิณุศกัดิ ์  กลัน่เสนาะ 
๒.  พล.ต.สมพงษ์   แจง้จ ารสั 
๓.  พล.ต.หทยัเทพ   กรีตอิงักูร 
๔.  พ.อ.ทรงพล   สาดเสาเงนิ 
๕.  พ.อ.วรเดช   เดชรกัษา 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.เอกศกัดิ ์ ทกุขส์ญู 
๗.  พล.ร.ท.ไชยณรงค ์ ขาววเิศษ 
๘.  น.อ.ณฎัฐพล  เดีย่ววานิช  ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.ท.สทุธพินัธุ ์ ต่ายทอง 
๑๐. พล.อ.ต.ต่อพล  ออเขายอ้ย 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ต.มนตร ี ยิม้แยม้ 
๑๒. พล.ต.ต.องักูร  คลา้ยคลงึ 
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทหารบก. 
๑๓. พล.ท.อนุศกัดิ ์  เผา่นาค 
๑๔. พล.ท.ชยัพฤกษ์   อยัยะภาคย ์
๑๕. พล.ท.ธนเกยีรต ิ  ชอบชืน่ชม 
๑๖. พล.ต.กติตศิกัดิ ์  แมน้เหมอืน 
๑๗. พล.ต.ศรศีกัดิ ์  พูนประสทิธิ ์
๑๘. พล.ต.ทวศีกัดิ ์  วนิิจสร 
๑๙. พล.ต.การุณ   โพธิว์เิชยีร 
๒๐. พล.ต.นพพร   ดุลยา 
๒๑. พ.อ.ศราวธุ   วงัธะพนัธ ์
๒๒. พ.อ.ยทุธพงศ ์  คงนิล 
๒๓. พ.อ.กติตพิงศ ์  ชื่นใจชน 
๒๔. พ.อ.ทะเบยีน   เมอืงพระฝาง 
๒๕. พ.อ.สนัต ิ  สขุป้อม 
๒๖. พ.อ.ปิยวฒัน์   สปุระการ 
๒๗. พ.อ.ฉกาจพงษ์   หงสท์อง 
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.ธานินทร ์ ลขิติวงศ ์
๒๙. พล.ร.ต.พงศกร  กุวานนท ์
๓๐. พล.ร.ต.โฆสติ  เจยีมศุภกติต ์
รอว.ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.ท.ณรงค ์ มุขพรหม 
๓๒. พล.อ.ต.ทวศีกัดิ ์ ขนัตริตัน์ 
๓๓. น.อ.ประสทิธิ ์ บุญยนื 
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.เดชา  บุตรน ้าเพชร 
๓๕. พล.ต.ต.พรชยั  ไทยแท ้
๓๖. พล.ต.ต.วนัชยั  สวุรรณศริเิขต 

 
 
ปษ.พเิศษ สป. 
รอง มทภ.3 
ผบ.มทบ.19 
รอง ผบ.พล.1 รอ. 
ผบ.ร.5 
 
ผทค.พเิศษ สป. 
หน.ฝสธ.ประจ า รอง ผบ.ทสส. 
เสธ.กยพ.กร. 
 
จก.กพ.ทอ. 
ผอ.สธน.ทอ. 
 
รอง ผบช.น. 
ผบก.สท. 
 
 
จร.ทหาร 
จก.กร.ทหาร 
ผบ.ศรภ. 
ผบ.มทบ.32 
รอง มทน.1 
ผบ.มทบ.35 
ผทค.ทบ. 
เสธ.นปอ. 
รอง จก.ยย.ทบ. 
รอง ผบ.มทบ.14 
ผบ.ร.14 
ผบ.ร.153 
เสธ.พล.ร.7 
เสธ.พล.ม.3 
รอง ผบ.ม.6 
 
จก.สพ.ทร. 
หน.ฝสธ.ประจ า ผช.ผบ.ทร. 
ผบ.กฟก.๑ กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
ผอ.สวบ.ทอ. 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า สร. 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
รอง ผบช.น. 
ผบก.อก.ภ.๖ 

 

 
 



 
 
 
 
                                                                                                                 หน้า ๓๐ ใน ๓๐ หน้า  

วนั  เดอืน  
ปี 

                    ยศ – นาม                     ต าแหน่ง  หมายเหตุ 

วนัองัคาร ที ่
๓๐ ม.ิย.๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระท่ีนัง่อมัพรสถาน 
รอว.ทหารบก 
๑.  พล.อ.วบิูลยพ์งศ ์  อนิทะพงษ ์
๒  พล.ท.กฤษฎิ ์  ยิม้สู ้
๓.  พล.ต.ผดุง   ยิง่ไพบลูยส์ขุ 
๔.  พ.อ.อานุภาพ   ศริมิณฑล 
๕.  พ.อ.อุดม   แกว้มหา 
รอว.ทหารเรอื 
๖.  พล.ร.อ.อดเิรก  ชมภูนุช 
๗.  พล.ร.ท.เกรยีงเดช  รตันปัญญากุล 
๘.  น.อ.เชาวลติ  จาดฤทธิ ์ ร.น. 
รอว.ทหารอากาศ 
๙.  พล.อ.อ.ชยัพฤกษ์  ดษิยะศรนิ 
๑๐. น.อ.ธนพงศ ์ พลกนิษฐ 
นรว. 
๑๑. พล.ต.ท.มนู  เมฆหมอก 
๑๒. พล.ต.ต.ปรชีา  เจรญิสหายานนท ์
พระต าหนัก จิตรลดารโหฐาน 
รอว.ทบ. 
๑๓. พล.อ.พสิทิธิ ์  สทิธสิาร 
๑๔. พล.ท.นเรศรกัษ์   ฐติะฐาน 
๑๕. พล.ท.คุณวฒุ ิ  หมอแกว้ 
๑๖. พล.ท.ประวติร   ฉายะบุตร 
๑๗. พล.ต.จริวฒัน์   พนัธส์วสัดิ ์
๑๘. พล.ต.พริตั ิ  บรรจงเขยีน 
๑๙. พล.ต.สมพจน์   สงัขด์า 
๒๐. พ.อ.นพดล   พรหมแพทย ์
๒๑. พ.อ.กลา้ณรงค ์  ไพรพี่ายฤทธเิดช 
๒๒. พ.อ.สวราชย ์  แสงผล 
๒๓. พ.อ.ธารา   เจนตลอด 
๒๔. พ.อ.โฆสติพงษ์   นิลเอก 
๒๕. พ.อ.สราวธุ   ไชยสทิธิ ์
๒๖. พ.อ.กติต ิ  สมสนัน่ 
๒๗. พ.อ.จรูญ   จตุรงค ์
รอว.ทหารเรอื 
๒๘. พล.ร.ท.ปกรณ์  วานิช 
๒๙. พล.ร.ต.เดชดล  ภู่สาระ 
๓๐. น.อ.นาคนิทร ์ อศิรางกูร ณ อยธุยา  ร.น. 
ทหารอากาศ 
๓๑. พล.อ.อ.วนัชยั  นุชเกษม 
๓๒. พล.อ.ท.มานัต  วงษ์วาทย ์
๓๓. น.อ.ทศพร  เสถยีรวาร ี
นรว. 
๓๔. พล.ต.ท.รอย  องิคไพโรจน์ 
๓๕. พล.ต.ต.สธุรี ์ เนรกณัฐ ี
๓๖. พล.ต.ต.ธรีพล  จนิดาหลวง 

 
 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
จก.ผท.ทหาร 
รอง มทภ.3 
ฝสธ.ประจ าผูบ้งัคบับญัชา 
รอง ผบ.ม.1 รอ. 
 
ผทค.พเิศษ ทร. 
ผทค.พเิศษ ทร. 
นายทหารปฏบิตักิารประจ า 
กพ.ทร. 
 
ผช.ผบ.ทอ. 
หก.กสมส.สก.ทอ. 
 
ผูช้่วย ผบ.ตร. 
รอง ผบช.น. 
 
 
รอง ผบ.ทบ. 
จก.ทสอ.กห. 
มทน.4 
ผทค.พเิศษ ทบ. 
ผทค.ทบ. 
เสธ.สส. 
ผทค.ทบ. 
รอง ผบ.พล.ป. 
รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. 
ผบ.ร.8 
เสธ.มทบ.17 
ผบ.ร.13 
ผบ.ร.29 
ผบ.ส.1 
รอง ผบ.ร.15 
 
จก.ยก.ทร. 
รอง ผบ.ทรภ.๑ 
รอง ผบ.กยพ.กร. 
 
ผทค.พเิศษ ทอ. 
จก.ยก.ทอ. 
ผอ.กวพ.พท.ศอพท. 
 
ผบช.ศ. 
รอง ผบช.น. 
ผบก.ภ.จว.ฉะเชงิเทรา 

 

                                                                                       
                      ตรวจถูกตอ้ง 



                                                                            พล.ร.ท  
                                                                                          (คณีพล  สงเจรญิ) 
                                                                                   นายทหารปฏบิตักิารพเิศษ ฯ 
                  พ.ค.๖๐ 
 


